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    Drodzy Koledzy i Koleżanki! 

 Piszę do Was list, który przeczytacie dopiero po upływie 50 lat. Będziecie wtedy 
uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi, tej samej, do której uczęszczam ja. 
Mam na imię Natalia i mam 13 lat. Jestem uczennicą klasy 6a. W tym liście opowiem 
Wam trochę o sobie oraz o naszej szkole. 
 Budynek szkoły jest średniej wielkości, znajduje się na malowniczym wzgórzu. 
Tuż obok jest się plac zabaw dla dzieci oraz Miasteczko Ruchu Drogowego. Mamy też 
duże boisko, na którym odbywają się lekcje wychowania fizycznego. Gdy jest ładna 
pogoda, na lekcji wychowawczej wychodzimy na dwór np. na spacer.  

Zapewne budynek, w którym Wy się uczycie, zupełnie nie przypomina 
dzisiejszego. Teraz trwa remont, po jego zakończeniu nasza szkoła będzie wyglądała 
naprawdę pięknie. Moją wychowawczynią jest bardzo miła oraz inteligentna Pani 
Małgosia Białkowska, która uczy przyrody, fizyki i chemii. Organizuje nam bardzo fajne 
wycieczki szkolne. Z okazji Dnia Dziecka zawsze przygotowuje dla nas fascynujące 
atrakcje oraz drobne upominki, które każdemu się podobają. Trzymam kciuki, żebyście 
również mieli tak fajnych wychowawców, jak ja. W naszej szkole pracuje wielu 
nauczycieli. Tych, których lubię najbardziej, krótko opiszę. Moim ulubionym 
nauczycielem jest właśnie moja wychowawczyni. Drugim nauczycielem, którego bardzo 
lubię, jest Pani Karolina Orzechowska, nauczycielka matematyki. Mimo iż matematyka 
nie jest moją mocną stroną, naprawdę lubię ten przedmiot. Pani jest bardzo miła i 
cierpliwa. Gdy ktoś czegoś nie rozumie, zawsze wytłumaczy, nawet kilka razy. Mam 
nadzieję, że Pani Karolina będzie mnie uczyć do końca ósmej klasy. Kolejnym 
nauczycielem, o którym chcę napisać, jest Pani Dorota Pawlikowska, która uczy języka 
polskiego. Lekcje z naszą polonistką mijają szybko i przyjemnie. Pani zawsze jest 
uśmiechnięta i pełna energii. Z Panią Dorotą można o najróżniejszych rzeczach 
porozmawiać, gdyż jest również psychologiem. Czwartym moim ulubionym 
nauczycielem jest ksiądz Adam Ślusarczyk. Religa z księdzem jest bardzo fajna, często się 
śmiejemy i rozmawiamy. Gdy spotykam księdza Adama, przybija mi piątkę i zawsze się 
uśmiecha.  

W marcu 2020 roku wybuchła pandemia koronawirusa. Z tego powodu szkoła 
została zamknięta. Pewnie pomyślicie, że uczniowie mieli wtedy fajnie, a tak naprawdę 
wcale nie było kolorowo. Na początku szkoły i inne placówki zostały zamknięte na dwa 
tygodnie. Jednak liczba zakażonych osób stale wzrastała i wprowadzono wiele restrykcji. 



Lekcje zdalne trwają już od ponad roku. Na początku podczas lekcji online było ciężko. 
Musieliśmy przyzwyczaić się do wielu rzeczy m.in. nie mogliśmy się spotykać. Tęskniłam 
za przyjaciółmi, ponieważ nie miałam z nimi kontaktu w świecie rzeczywistym, jedynie 
przez Internet. Po pewnym czasie przywykliśmy do zmian i było trochę łatwiej.  

Żyjemy w XXI wieku. To czas, gdy wiele osób swój wolny czas spędza z telefonem  
lub przy komputerze. Ich zainteresowania powoli zaczynają znikać. Ja korzystam z 
telefonu przez około dwie godziny. Resztę czasu przeznaczam właśnie na moje hobby. 
Uwielbiam jeździć na deskorolce, uczyć się różnych sztuczek oraz jazdę na rowerze. 
Lubię urządzać sobie z przyjaciółmi długie wycieczki rowerowe i słuchać muzyki. Czasem 
sama próbuję tworzyć teksty piosenek. Interesuję się również fotografią. Może dla Was 
nie jest to ciekawe hobby, ale bardzo lubię robić zdjęcia pięknych krajobrazów a nawet 
samej siebie.  

Moim marzeniem jest podróżowanie dookoła świata. Bardzo lubię odwiedzać 
różne fascynujące miejsca, poznawać nowe osoby. Jednym z moich marzeń jest podróż  
do Paryża. Chciałabym zrobić sobie zdjęcie pod Wieżą Eiffla, zwiedzić różne kraje. Dzięki 
temu z pewnością poznam ich tradycje, język oraz obyczaje.  

Zapamiętajcie te słowa: ,,Jeśli z przekonaniem i uporem dąży się ku swoim 
marzeniom, osiągnie się zwycięstwo, które w zwykłym dniu nie jest osiągalne''. Nie 
bójcie się spełniać marzeń, gdyż wielu ludzi żałuje, że tego nie zrobiło.  
 Kończąc ten list, mam nadzieję, że Was nie znudziłam. Nie lekceważcie nauki, ona 
zawsze się przyda.  

                                                                         
Pozdrawiam i całuję Was gorąco                                            
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