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Drodzy Uczniowie! 

 
    Mam na imię Ola, jestem uczennicą klasy VII naszej wspólnej szkoły.  Jestem 
pewna, że świat, w jakim żyjecie i rozwijacie się, różni  się sporo od mojego. Nastąpiło 
zapewne wiele zmian. Jednak nie chcę opowiadać o tym, jak wyobrażam sobie 
przyszłość, lecz opisać, jak wygląda moje  życie w szkole. 
     Na początku zacznę od tego, co się teraz dzieje. Obecnie panuje pandemia 
koronawirusa i to przez niego całkowicie zmieniła się codzienność moja oraz  moich 
rówieśników. Przestaliśmy uczyć się w szkole i rozpoczęliśmy  naukę zdalną. Nie jest to 
łatwe zadanie. Praktycznie cały czas siedzimy  przed ekranami komputerów, telefonów 
lub innych urządzeń. Niektórzy uczniowie nie uczestniczą w lekcjach lub w ogóle się 
nie uczą. To wszystko źle wpływa na  nasze zdrowie psychiczne i  fizyczne, zaburza 
funkcjonowanie społeczne. Mimo wielu wad, nauczanie zdalne ma także kilka zalet,  
które chciałabym wymienić. Nauczyliśmy się radzić sobie z problemami i znajdować 
na nie odpowiednie rozwiązania. Zrozumieliśmy, że istnieją różne sposoby 
przekazywania wiedzy i  informacji.  
     Problem, z jakim się spotkałam i prawdopodobnie będę się spotykać w 
przyszłości, dotyczy moich kontaktów z rówieśnikami. Społeczna izolacja 
spowodowana pandemią  osłabiła mój kontakt z przyjaciółmi i znajomymi. Każdy  z 
nich się zmienił, a ja oczywiście z nimi, co sprawiło, że interesujemy się innymi 
rzeczami, inaczej się zachowujemy i przeżywamy różnie wydarzenia. Taki stan rzeczy 
będzie się pewnie pogarszał i wiem, że raczej tego nie zatrzymam. Jestem świadoma, 
że nawet podczas normalnej nauki zachodziły by w nas zmiany, sądzę jednak, że byłyby 
one wówczas bardziej poukładane i spokojniejsze. Zmiany są potrzebne. Nie można 
stać w miejscu, trzeba iść dalej. Nie jest to złe, gdyż wszystko się kiedyś zmieni , a może 
i nawet skończy,  ale zawsze wtedy pojawi się coś nowego. Mogą być to nowi 
przyjaciele, środowisko, ludzie, nowe miejsca, a my damy radę się do tego 
przyzwyczaić, będzie to męczące,  ale i potrzebne.  
     Mimo tego, że musimy mierzyć się z wieloma problemami, my, uczniowie,  
potrafimy cieszymy się naszą codziennością. Ja jednak wolałabym wrócić już do szkoły. 
Nie tylko  z powodu kontaktu  z innymi, ale z powodu atmosfery, która tam, przed 
pandemią, panowała. Gdy nie było koronawirusa, szkoła organizowała bardzo wiele 
konkursów: plastycznych, muzycznych, językowych czy przyrodniczych. Odbywały się 
akademie i występy. Oprócz tego działały również liczne koła pozalekcyjne, a  



atmosfera panująca podczas tych zajęć była wspaniała. I choć tego typy lekcje  
funkcjonują w formie zdalnej, nie jest to już tak satysfakcjonujące jak przed 
zamknięciem. Choć w niektórych momentach jest trudno, nauczyciele dbają o to,  
abyśmy my, ich uczniowie, spędzili czas nauczania zdalnego jak najlepiej, za co bardzo 
im dziękuję.  

Nie wiem, jak będzie wyglądać przyszłość i jak bardzo będzie się różnic od mojej 
teraźniejszości, mam jednak nadzieję, że jesteście szczęśliwi i korzystacie ze swojego 
życia najbardziej, jak możecie.                          

  Serdeczne pozdrowienia z przeszłości  
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