
Zgadnij, kto składa życzenia? 

 Konkurs dla chętnych uczniów 

Zgadnijcie, kto składa wam życzenia. Trzeba podać autora i 

tytuł książki, z której pochodzi postać. 

1. Smakołyków, jeszcze lepszych niż te przygotowane przez 

Katarzynę! 

 Przyjaciele z podwórka 

2. Błękitnego koralika, by spełniał wasze życzenia. 

 K. 

3. Dużo śniegu jak w mojej tajemniczej wyprawie. 

 T. 

4. Miłości silniejszej niż mróz, lód i śnieżyca. 

G. i K. 

5. Wspaniałych kuchennych, smacznych czarów. 

 Bliźniaki K. i B. 

6. Grzeczności (no, tak bez przesady!). 

M. i Ananiasz, Maksencjusz i inni 

7. Czekolady, czekolady i …czekolady! 

 Ch. 

8. Komputerka przyjaciela jak ja!  

Manfred 

9. Futrzanego przyjaciela jak ja!  

Parmezan 

    10. Słodkości jak miodek najpyszniejszy!  

P. i przyjaciele 



11. Szklanych pantofelków, tylko nie zgubcie jednego! 

K. 

12. Prawdomówności, bo wam nos urośnie! 

 P. 

13. Przygód tak wspaniałych jak nasze, u boku Aslana. 

Ł. z rodzeństwem 

14. Siły jak moja, no może trochę mniejszej, nie musicie 

w końcu podnosić konia! 

 P. 

15. Tyle minut radości, ile ziarenek piasku na pustyni. 

 N. i S. 

16. Podróży przez 80 dni. 

 P. F. 

17. Najpiękniejszego śpiewu słowika, ale koniecznie 

prawdziwego. 

 C. 

18. Odnalezienia Bursztynowej Komnaty, bo jej jeszcze 

nie znalazłem. 

 Pan S. 

19. I jeszcze raz… prawdziwych przyjaciół jak Jacek i 

Wacek.  

P. 

20. A jeżeli nie prawdziwego, to chociaż pluszowego 

przyjaciela, nawet z oklapniętym uszkiem jak ja.  

U. 

21. Powiększającej pompki, by każdą miłą chwilę 

powiększyć tak, by trwała, trwała i …trwała.  



A. K. 

22. Przygody wielkiej, większej i największej. 

 K. 

23. Pamiętnika, który pomoże ci zapamiętać twoje 

obecne przeżycia, szkolne i domowe przygody całej 

dynastii. 

 M. 

24. Takiego prezentu jak od Balbiny (ale pojedynczego, 

pięć to trochę za dużo!).  

K. i K. 

25. Wszystkim takiego zwycięstwa i pucharu jak ten 

zdobyty przez piłkarzy z naszej drużyny – z Syrenki. 

 P. 

26. Umiejętności rozwiązywania detektywistycznych 

zagadek, chociaż w trakcie czytania książek o naszych 

przygodach. 

 J. P. i B. 

27. Spełnienia wszystkich dziecięcych marzeń, tak jak 

dzieje się na mojej ukochanej wyspie, na którą 

zaprosiłem wielu chłopców i Wendy. 

 P. P. 


