
PROJEKT 

ETWINNING
OTO NASZA BAJKA



Nas bohaterowie

Tomasz Żak Paulina Kabaj



TOMASZ ŻAK 

Charakter 

Tomek jest energicznym i żywym chłopcem. Nie lubi 

chodzić do szkoły i się uczyć. Nie ma również wielu 

przyjaciół. Ma swoją pasję, której poświęca bardzo 

dużo czasu – jazda na deskorolce. To właśnie 

deskorolka towarzyszy mu w codziennym życiu.



TOMASZ ŻAK

Rodzina 

Tomasz wychowuje się w ubogiej rodzinie. Tata - Andrzej ciężko pracuje, od rana 

do świtu, jako rybak. Swoją zdobycz sprzedaje na miejskim targu. Matka -

Magdalena pracuje jako sprzątaczka w małych hotelach, które odwiedzają turyści. 

Główny bohater ma dwie siostry - 3- letnią Natalię oraz 6- letnią Hanię.  



TOMASZ ŻAK

Wygląd

Ma dłuższe, czarne włosy, ułożone pod górę. Na swój wiek 

jest wysokim chłopcem, mierzy 143 cm. Ma ciemną karnację i 

wyróżniające się błękitne oczy. Lubi nosić swobodne rzeczy. 

Często nosi bluzki z napisami większe o dwa rozmiary, oraz 

obniżone do kolan dżinsy. Gustuje w sportowych butach. 



Pasją Tomasza jest jazda na deskorolce.   



PAULINA KABAJ 

Charakter 

Paulina jest spokojną, lojalną  i życzliwą osobą. Jest 

przykładną uczennicą. Bardzo lubi czytać książki. Jest 

ciekawa świata. Należy do najlepszych uczniów w 

klasie.  Ma również swoje pasje. Wolną chwilę 

poświęca grze na skrzypcach. 



PAULINA KABAJ 

Rodzina 

Paulina jest jedynaczką, wychowuje się w zamożnej rodzinnie.  Mama -

Maria, ojciec - Bartek wspólnie  prowadzą hotel, w którym pracuje 

mama Tomasza. Mieszkają za miastem w dużym domu z basen i 

tarasem. Rodzicom Pauliny bardzo zależy na dobrych efektach w nauce. 

Chcą by ich córka poszła w przyszłości na studia. Rodzice są bardzo 

zapracowani, nie spędzają dużo czasu z własną córką. Paulinie wolne 

chwilę spędza ze swoim najlepszym przyjacielem psem yorkiem.    



PAULINA KABAJ 

Wgląd

Paulina ma długie, blond włosy, jasną karnację  i 

niebieskie oczy. Jest średniego wzrostu.  Jak na bardzo 

dobrą uczennice przystało chodzi ubrana w stój 

galowy, skromna ciemną spódnicę oraz białą bluzkę. 



Paulina wolą chwilę poświęca grze na skrzypcach.  



Bohaterów opisali uczniowie 

ze Szkoła Podstawowa nr 26 z Wrocławia 


