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„ Mój przyjaciel las” 
 
 Pewnie każdy człowiek lubi, 
spacerować po wiosennym lesie, 
 podziwiać jego ciszę i spokój, 
 wsłuchiwać się w pieśń ptaków, 
i „stuk – puk” młodego dzięcioła. 
 
Relaksować się w zapachu 
wonnych dzwoneczków 
i innych wiosennych kwiatów. 
 
Spoglądać w słońce, 
które próbuje przebić się 
przez zielone konary drzew. 
 
Obserwować dzikie zwierzęta, 
które błogo sobie żyją, 
dlatego chrońmy las, 
bo to Nasz Przyjaciel. 
 
Julia Kowol  
Kl.4b 
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Przyszli Nobliści   

„ Mój Przyjaciel Las” 
 

Miejsce to piękne, w którym 
 był każdy z nas, 
 to właśnie jest las. 
 
 Zapomnij o problemach codzien-
nych, 
skup się na roślinach przepięknych. 
 Na pachnących kwiatach, krzewach 
 i zielonych drzewach. 
 
 Popatrz do góry, 
 na niebo, na chmury, 
 pomiędzy konarami drzew. 
 Wysoko, wysoko nad ziemią gdzieś. 
 
 Tylko w lesie 
 zobaczysz te cuda, 
 właśnie tam nie grozi Ci nuda. 
 
O każdej porze roku, 
 w każdy czas, 
 zawsze piękny będzie las. 
 
 

Aleksander Gambiec 
 

kl.4b 
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Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę 
lata. 
 
Ciepły kwiecień, mokry maj, będzie żytko jako gaj. 
 
Pogody kwietniowe - słoty majowe. 
 
Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie 
dużo. 
 
Gdyby w kwietniu nie padało, to owoców będzie ma-
ło. 
 
Kwiecień co deszczem rosi, wiele owoców przynosi. 
Jak przygrzeje słonko, przejdzie kwiecień łąką. 
 
Choć i w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg 
zawieje. 
 
Jeśli w kwietniu pszczoły latają, to długie chłody się 
zapowiadają. 
 
 

1 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ptaków, Pri-
ma Aprilis 
 
2 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Książki Dla 
Dzieci, Dzień Naleśnika 
 
5 kwietnia - Dzień Leśnika i Drzewiarza, Dzień 
Trzeźwości, Dzień Marchewki 
 
7 kwietnia - Dzień Pracownika Służby Zdrowia 
 
9 kwietnia - Światowy Dzień Pozdrawiania Brune-
tów 
 
11 kwietnia - Dzień Radia, Dzień Osób z Chorobą 
Parkinsona 
 
12 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i 
Kosmonautyki, Dzień Czekolady, Dzień Ptaków 
Wędrownych 
 
13 kwietnia - Światowy Dzień Pamięci Ofiar Ka-
tynia 
 
14 kwietnia - Dzień Ludzi Bezdomnych 
 
18 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ochrony 
Zabytków, Światowy Dzień Krótkofalowca, 
 
20 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Wolnej Pra-
sy, Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagro-
żenia Hałasem 
 
22 kwietnia - Światowy Dzień Pieczarek 
 
23 kwietnia - Światowy Dzień Praw Autorskich 
 
25 kwietnia - Dzień Sekretarki 
 
26 kwietnia - Dzień Drogowca i Transportowca 
 
27 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Świadomo-
ści Zagrożenia Hałasem 
 
28 kwietnia - Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wy-
padków przy Pracy 
 
29 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Tańca 

Przysłowia o kwietniu …  

Ciekawe dni w kwietniu  
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Przyszli Nobliści …. 
Jeśli masz w domu opowiadanie, wiersz lub tekst piosenki i chciałabyś/chciałbyś się 
nim podzielić, prześlij je do Nas–  ewaopole@poczta.fm.pl, a My opublikujemy Twoje 
dzieła.  

Nasze sprawy ... 

 Pewnego dnia wszystko się zmienia. W Londynie 
roi się od czarodziejów. Niebo symbolizuje świa-
tło, nieskończoność, męskość, porządek świata, 
harmonię, prawo moralne, prawdę, świętość, czy-
stość, Sąd Ostateczny, zbawienie, szczęśliwość, 
radość. 
Słownik symboli literackich zapełnione jest latają-
cymi sowami, przed domem wujostwa siedzi kot. 
Listonosz przynosi tajemniczy list zaadresowany 
do Harrego. Pojawia się także dziwny Brodacz 
na motocyklu i zabiera jedenastoletniego Harrego 
na zakupy w nieznane rejony miasta. Chłopiec 
trafia w końcu do szkoły dla czarodziejów. Spoty-
ka tam dwójkę przyjaciół, z którymi przeżywa 
niesamowite, czasami mrożące krew w żyłach 
przygody. Uczy się magii, ale również tego, 
jak być dobrym człowiekiem i czarodziejem. Tęsk-
ni do rodziców, których cienie odnajduje 
w tajemniczym zaczarowanym lustrze. Otoczenie 
od początku stawia przed nim wysokie wymaga-
nia. W świecie czarodziejów jest bardzo sławny. 
Jednak sam uważa się za zwyczajnego chłopca, 
który popełnia błędy. Obawia się, że nie podoła 
obowiązkom, które ma wypełnić. Pomimo tego, 
w momencie zagrożenia czy próby zdobywa się na 
odwagę, wykorzystuje swój spryt i nabyta w szkole 
wiedzę. Jest bystrym uczniem i zapalonym spor-
towcem. Potrafi być prawdziwym przyjacielem, 
który nie opuści w potrzebie i poświęci się aby 
ratować kolegów z opresji. Potrafi także dochować 
tajemnicy.  

 

 

Mój przyjaciel żółw 
 
  W dzień moich 11 urodzin dostałem od rodziców wyjątkowy pre-
zent. Od dawna marzyłem o zwierzątku, ale mama i tata powtarzali, że 
mieszkanie jest za małe na psa lub kota. Wielkie było moje zdziwie-
nie gdy tata wręczył mi pudełko i poprosił bym nim nie trząsł i delikatnie 
zdjął wieczko, na którym odkryłem mnóstwo otworków. Uniosłem 
ostrożnie pokrywę pudełka i w środku ujrzałem małą skorupkę. To był 
żółw. Bałem się go wziąć na ręce, ale mama powiedziała, że mogę to 
zrobić, bo on nie gryzie. Okazał się spokojnym stworzeniem i naprawdę 
nic mi nie zrobił. Wtedy do pokoju wszedł tata i niósł akwarium. Powie-
dział, że żółw będzie tam mieszkał. Mama pomogła mi wszystko przygo-
tować. Na dno szklanego pojemnika wyłożyliśmy ścinki kory sosnowej i 
trochę siana, a tata dołożył drewniany domek. Włożyłem do środka żół-
wia, by zapoznał się z nowym otoczeniem, a sam pobiegłem do kompute-
ra, aby sprawdzić w Internecie jak należy opiekować się tym zwierzę-
ciem. Bogatszy o nowo zdobytą wiedzę pojechałem z mamą do sklepu po 
ulubione przysmaki żółwi: kapustę, pomidorki, kolendrę i rzeżuchę. Do-
datkowo kupiliśmy specjalną karmę z witaminami. Gdy wróciliśmy żółw, 
już zadomowiony, smacznie spał. Włożyłem mu jedzenie do małej mi-
seczki i ustawiłem ją na korze. Czekając aż się obudzi wymyślałem dla 
niego imię. Pomogła mi siostra. Nazwaliśmy go Zeus. 
Odtąd jestem szczęśliwym i odpowiedzialnym właścicielem żół-
wia Zeusa, który choć bardzo spokojny, jest moim najlepszym przyjacie-
lem.  Czasem siadam obok akwarium i czytam na głos książki. Zeus zaw-
sze się wtedy budzi, wystawia główkę z domku i wydaje mi się wtedy, że 
mnie słucha. 
 

 
 Mali ekolodzy 

 
Wiedzą o tym wszystkie 
 dzieci, segregować trzeba śmieci. 
Mamy worki i śmietniki, 
kolorowe pojemniki. 
Następuje bardzo ważna, 
 wielobarwna wyliczanka: 
Do żółtego - wrzuć plastiki - napomina koleżanka. 
A do kosza niebieskiego wrzucaj papier mój kolego. 
Ten kosz w zielonym kolorze, uporządkować szkło nam pomoże. 
Bioodpady? 
Problem z głowy, tu pomoże kosz brązowy. 
Zapytacie pewnie zaraz - nie można wyrzucać wszystkiego naraz? 
- Odpowiem krótko - Nie zdecydowane, bo śmieci muszą być segregowa-
ne. 
O ekologię w ten sposób dbamy i czystą Ziemię - naszą planetę mamy. 
                                                                           
                                      

Piotr Otremba IVB 
  

Recenzja książki Wiersze Piotra  
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Wieści szkolne  
 

Powiększamy naszą gazetkę o nową rubrykę. Tutaj opisywać bę-
dziemy ważne i mniej ważne wy- darzenia szkolne. Jeśli coś zaobser-
wowałeś niezwykłego przyjdź do nas, a my to opiszemy.  

 

I STANDARD CZYTANIE 
 

Pracuj z różnymi tekstami kultury: obrazem, komiksem, 

czasopismem dla młodzieży, lekturami szkolnymi, 

słownikami, różnymi utworami literatury pięknej i 

młodzieżowej. 
Czytając, zwracaj uwagę na zapamiętywanie poprawnej 

pisowni trudnych wyrazów, utrwalenie zasad inter-

punkcji i ortografii. 
Czytaj uważnie i ze zrozumieniem – opowiedz innym o 

tym, czego się dowiedziałeś. 
Ćwicz umiejętność wypowiadania własnych sądów, opinii 

na różne tematy. 
Pracuj z tekstem; szukaj w nim różnych danych, np. imion, 

nazwisk, cech charakteru bohatera, przygód. 
Ćwicz krótkie formy wypowiedzi. 
Odróżniaj język potoczny (mówiony i pisany) od języka 

literackiego. 
Dbaj o poprawny język, poznawaj znaczenie nowych wyra-

zów, wzbogacaj słownictwo, szukaj synonimów, na-

śladuj dobre wzorce. 
Omawiaj i interpretuj różne utwory, szczególnie poetyckie. 
Posługuj się terminami, jakie są w słowniczkach na końcu 

książek. 
Przed przystąpieniem da zadań z różnych przedmiotów 

uważnie czytaj polecenia i instrukcje, kieruj się nimi, 

wykonując zadania. 

RADY PRZED SPRAWDZIANEM SZÓSTOKLASISTY     II STANDARD PISANIE 
 

Pisz zdania pojedyncze rozwinięte zamiast złożonych. 
Nie powtarzaj wyrazów w bliskim sąsiedztwie. 
Odpowiadaj dokładnie na pytania. 
Dobieraj argumenty, by uzasadnić swoje stanowisko. 
Redaguj teksty o charakterze użytkowym. 

 
III STANDARD ROZUMOWANIE 

 
Ćwicz wykonywanie działań pisemnych. 
Zawsze próbuj rozwiązać zadania matematyczne – nawet 

jeśli wydają się trudne do wykonania; każde działa-

nie, każdy punkt może się przydać. 
Najpierw przeanalizuj zadanie. 
Ustal sposób jego rozwiązania. 
Opisz sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą od-

powiedniego wyrażenia (arytmetycznego, algebra-

icznego, równania). 
Jeśli nie jesteś pewien poprawności rozwiązania, lecz nie 

masz innego pomysłu, nie przekreślaj tego, co zosta-

ło napisane. 
Wykonuj więcej zadań związanych z obliczeniami pro-

centowymi. 
Rób obliczenia rachunkowe dotyczące praktycznych 

sytuacji. 
Działania matematyczne licz dwa razy. 
Sprawdź poprawność wyniku z warunkami zadania. 
Analizuj wyniki obliczeń, oceniaj ich sensowność na 

każdym etapie rozwiązywania zadań. 
Odpowiedzi zapisuj zgodnie z poleceniem. 
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Niedźwiedź złapał zajączka. Zajączek się drze: 
- Jak mnie zaraz nie wypuścisz i nie przeprosisz to, to... 
- To co?! 
- To trudno… 
 
 
Misiu z zajączkiem siedzą w jednej celi. Misiu siedzi w kącie, a 
zajączek cały czas biega. 
- Misiu uciekajmy stąd, oni nas zabiją! 
- Zajączku usiądź sobie, jesteś ze mną, nic ci nie zrobią. 
Zajączek jednak po chwili wstaje i znów chodzi. 
- Misiu uciekajmy oni nas zabiją! 
- Zajączku uspokój się i siadaj. 
Zajączek siada. Otwierają się drzwi i do celi wchodzi wielbłąd. 
A zajączek: 
- Misiu uciekajmy, zobacz co oni zrobili z tym koniem! 
 
 
Zajączek i niedźwiedź jechali pociągiem na komisje wojskowa. 
Zajączek wypadł z pociągu i wybił sobie wszystkie zęby. Po-
biegł jednak na skróty i dotarł na miejsce szybciej niż miś. Kie-
dy mis wchodził do budynku, zając już wychodził z komisji. 
- No i co?- spytał miś. 
- F pofrzątku!- odpowiedział zając. - Sfolniony. Bfrak ufzębie-
nia! 
Mis pomyślał chwile, odszedł na bok, wziął kamień i też wybił 
sobie zęby. Wychodzącego z komisji misia, oczekiwał już za-
jąc. 
- No i cfo? - pyta zając. 
- F pofrządku! - odpowiada miś - Sfolniony! Plafkoftopie! 
 
 
Zwierzęta dostały powołanie do wojska. Pierwszy na komisje 
poszedł niedźwiedź. 
- I co? I co?! - pyta się go zając gdy wyszedł. 
- A mam przydział do kampanii budowlanej. 
- Oj, to nie jest złe, powiedz jak to zrobiłeś, to pójdziemy tam 
razem. 
- Pokazali mi karabin, spytali co to jest, ja odparłem, ze nie 
wiem. 
Pokazali granat, powiedziałem, ze nie wiem. Pokazali cegłę, 
powiedziałem - cegła - i mnie przydzielili. 
Wszedł zając na komisje. 
- Co to jest? - pytają, pokazując karabin. 
- Nie wiem! 
- A co to jest? - pytają pokazując granat. 
- Nie wiem! 
W tym momencie pytający schylił się pod stół po cegle i zanim 
ja podniósł zając wrzasnął: 
- Cegła! 
- Do kontrwywiadu! 
 
 
Siedzi zajączek i cos pisze. Podchodzi wilk: 
- Zajączku, co piszesz? 
- Doktorat o wyższości zajączków nad wilkami! 
- Ja ci zaraz! 
I za zającem w krzaki. Zakotłowało się i wychodzi potargany 
wilk. 
Za nim niedźwiedź: 
- Trzeba się było zapytać, kto jest promotorem! 

 
IV STANDARD KORZYSTANIE Z IN-

FORMACJI 
 

Zaglądaj do różnych słowników, encyklopedii, leksyko-

nów, map, atlasów, czasopism itp. 
Jeśli nie wiesz, jak z tego korzystać, pytaj panią biblio-

tekarkę. 
Korzystaj z edukacyjnych stron internetowych i eduka-

cyjnych programów komputerowych. 
Wybieraj oferty odpowiednie dla swego wieku, zaintere-

sowań i potrzeb. 
 

 
 V STANDARD WYKORZYSTANIE 

WIEDZY W PRAKTYCE 
 

Ćwicz umiejętność wykonywania obliczeń pisemnych i 

pamięciowych. 
Zawsze sprawdzaj poprawność wykonanych obliczeń. 
W zadaniach otwartych rozwiązuj praktyczne problemy, 

wykorzystuj właściwości liczb, figur geometrycz-

nych, zjawisk (np. temperatura, pola i objętości 

figur geometrycznych).  
 
 

 

kawały i dowcipy 



 

 

Chciałbym udowodnić Państwu prawdziwość zdania ,,KTO 
CZYTA KSIĄŻKI, TEN ŻYJE PODWÓJNIE", na podstawie 
moich doświadczeń życiowych. 
         Pierwsza książka, która mi przychodzi do głowy 
to ,,Opowieści z Narnii", a dokładnie fragment mówiący o 
tym, jak Łucja i Zuzanna odprowadzają Aslana na śmierć. 
Bardzo się wzruszyłem, ponieważ czułem żal i smutek, mo-
głem razem z nimi w swojej wyobraźni przeżywać to rozsta-
nie. Nie wiem jak sam bym się zachował w takiej sytuacji, ale 
dziewczynki pokazały, że mimo ciężkiej sytuacji i olbrzymie-
go smutku potrafiły zachować się tak, jak należy. To wiele 
mnie nauczyło. Czytając tę książkę miałem okazję poznać 
inne krainy, w których żyją stworzenia niepodobne do tych, 
które znam i mimo to, że są inne od nas, należy im się szacu-
nek ze względu na to, iż one też mają uczucia. To piękny 
przykład tolerancji. 
       Miałem też okazję przeczytać książkę ,,Tajniki Futbollu". 
Dzięki temu nauczyłem się różnych technik bramkarskich, a 
ze względu na to, że jestem bramkarzem to bardzo mi się 
przydało i pozwoliło rozwijać swoje umiejętności. Jest to do-
wód na to, że dzięki książkom można nabywać umiejętności 
praktycznych. 
       Jedna z pierwszych książek, którą przeczytałem 
to ,,Przyroda była pierwsza". Jest tam wiele fascynujących 
przykładów na to, jak przyroda wpływa na technikę. Uświado-
miło mi to, że człowiek w obliczu przyrody prawie nic nie 
znaczy, dlatego należy dbać o środowisko. 
       Kilka lat temu obserwowałem, jak moja mama korzysta z 
wielu książek i uczy się do różnych testów i sprawdzianów na 
studiach. Dzięki temu ma teraz bardzo dobre wykształcenie i 
pracę. Nauczyło mnie to że  trzeba się uczyć i czytać książki. 
       Gdy byłem mały często czytałem książki kucharskie, po-
nieważ chciałem gotować i spędzać czas z mamą w kuchni. 
Dzięki temu potrafię teraz ugotować różne potrawy, np. nale-
śniki i kotlety schabowe, poza tym daje to dużo radości i mo-
gę spędzać czas z rodziną. 
       Ostatnio podarowałem mojej młodszej siostrze książkę 
pt.,, My Little Ponny". Gdy ją ujrzała od razu rzuciła mi się na 
szyję i podziękowała. Przez kilka godzin czytaliśmy razem tę 
książkę-raz ja jej, raz ona mi. Po chwili nauczyła mnie imion 
kucyków, a ja ją 
alfabetu wskazując literki. Ciężko uwierzyć, że kilka stron 
połączonych okładką zwanych książką może dać taką radość 
rodzeństwu i zbliżyć je do siebie. 
        Niedawno przeczytałem książkę pt. ,,Dziennik cwaniacz-
ka", w której było kilka wspaniałych żartów. Następnego dnia 
opowiedziałem je  kolegom. W oka mgnieniu zaczęliśmy się 
wszyscy śmiać. A jak przysłowie mówi: ,,śmiech to zdrowie", 
bo jak wszystkim wiadomo śmiech wydłuża życie. 
       Mam nadzieję, że osoby, które wcześniej nie czytały ksią-
żek po przeczytaniu tego tekstu zmienią to. Ja swojego życia 
sobie nie wyobrażam bez czytania książek. 
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,,KTO CZYTA KSIĄŻKI, TEN ŻYJE PODWÓJ-
NIE” 

 1.Rzucona w lesie butelka plastikowa rozłoży się w zie-
mi po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopał-
ki papierosów po 2 latach. 
 
2.Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować 
około 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie 
ponad 2500 ludzi. 
 
3.Jeden nieszczelny, lekko kapiący kran powoduje, że w 
ciągu doby wycieka około 36 litrów wody. Nieszczelna 
spłuczka w WC powoduje wyciek w ciągu dnia około 
720 litrów wody, a rocznie - 260m sześciennych wody. 
 
4.Aby wyprodukować jedną tonę papieru trzeba ściąć 
średnio 17 drzew. 
 
5.Jeden litr zużytego oleju silnikowego wylany do rzeki 
lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić 1 milion litrów 
wody!!! 
 
6.Każde 100kg papieru to średniej wielkości dwa drze-
wa, przy czym należy wiedzieć, że jedno drzewo produ-
kuje w ciągu roku tlen wystarczający dla 10 osób. 
 
7.Około 360 mln kilometrów kwadratowych powierzch-
ni Ziemi zajmują morza i oceany. Niestety człowiek wy-
korzystuje je często jak wysypisko śmieci, niszcząc 
ogromną część zamieszkujących je roślin i zwierząt. 
 
8.Butelki, torebki śniadaniowe bądź torby na zakupy 
stanowią ok. 7% masy wszystkich śmieci, ale zajmują 
dużo miejsca, niemal 30% wszystkich odpadów. 
 
9.ocieplenie klimatu może spowodować, że w 2050 r. 
tereny wokół wybrzeży Wielkiej Brytanii znajdą się pod 
wodą. 
 
10.codziennie każde duże miasto w Polsce wysyła na 
składowisko 100 ciężarówek z odpadami. 
 

Ciekawostki ekologiczne 
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Czy wiesz,  że ... 

Mech   
 
Ta mała roślinka jest bardzo odporna na niekorzystne wa-
runki, np. na zimno  i dlatego można ją spotkać w miej-
scach często niedostępnych dla innych roślin. Poduchy z 
mchu porastają często murki, kamienie, skały lub pnie 
drzew. Jego listki mogą gromadzić duże ilości wody. W 
gąbczastych, wilgotnych skupiskach mchu chętnie znaj-
dują schronienie liczne owady i drobne zwierzęta. 

 

Łzy  
 
Za produkcję łez odpowiadają gruczoły łzowe, które 
doprowadzają je do naszych oczu specjalnymi kanali-
kami. Płyn ten jest niezbędny, aby nawilżać naszą gał-
kę oczną, zabijać bakterie i wypłukiwać zanieczyszcze-
nia. Łzy składają się głównie z wody, małej ilości soli i 
białek. Mrugając powiekami, rozprowadzamy łzy po 
całej gałce ocznej, nieustannie ją nawilżając. Jeżeli 
wpadnie nam do oka muszka lub paproszek, oko zaczy-
na łzawić, aby pozbyć się nieproszonego gościa 

 
Oko   

 
Gałka oczna jest szklistą kulą, znajdującą się w naszym 
oczodole, czyli specjalnym zagłębieniu w czaszce. Naj-
ważniejsze elementy w budowie oka to: rogówka, tę-
czówka, siatkówka i soczewka. Pozwalają one na od-
biór i przetworzenie obrazu docierającego do oka wraz 
ze światłem. Jednak żeby obraz zobaczyć, potrzebne są 
jeszcze skomplikowane połączenia nerwowe, które do-
prowadzają obraz do mózgu. Komórki światłoczułe 
wysyłają impulsy do naszego "głównego komputera" 
umieszczonego w czaszce i wtedy dopiero wiemy, na 
co patrzymy 



 

 

Serdecznie podziękowania dla p. Wasilewskich,  
Podemskich, Kopiec, Gawryluk, Jończyk, kl. 4b, za okazaną  pomoc przy  

akcji „Śmieci mniej, ziemi lżej” oraz 
nakrętki dla PP Integracyjnego w Opolu.  

 

KOCHANI CZYTELNICY !!!! 
Jeśli gdzieś na stronach gazetki nie dość składnie nam się złoży, 

to wybaczcie, bośmy przecież młodzi redaktorzy. :) 
Redakcja Gazetki: 
 
Emilia Kopyłowska - redaktor naczelny, Karolina Malinowska - zastępca, Julia Stafa, Emilia Matuszewska, Klaudia Maczulis, Monika Maczulis,  
Katarzyna Sachoń, Marta Skibińska, Patrycja Kawałek, Martyna Kawałek. 
 

   
Opiekun koła redakcyjnego: p. Małgorzata Zaraś 

 
szatę graficzną, skład, materiały od uczniów ułożyła w gazetce –p. Anna Matukin – Pakuszyńska           
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Wiosenne kolorowanki  


