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Był to dla nas wszystkich duży krok. 
Drugi etap edukacyjny, nowa klasa, nowa 
pani, oceny, zasady i dużo nauki. Oto 
nasze wspomnienia z pierwszego 
semestru nauki w klasie 4.
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Oliwia: Dobre było to,  że mogłam 
poznać więcej rzeczy, mam bardzo 
fajną klasę i panią,

mniej fajne było to, że miałam 
więcej  nauki i zadań, i na początku roku 
stresowałam się tym,  co na mnie czeka.  
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Aleksander:   
W tym semestrze było 
fajnie,  tylko że mamy 
lekcje video, nie możemy 
się spotykać. Ale plus 
tego semestru jest taki,  
że są fajni nauczyciele, 
są bardzo mili, 
pomagają.              
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Jaś: 
Było więcej nauki niż 
myślałem. 
Zdecydowanie zbyt 
dużo sprawdzianów. 
Koleżanki i koledzy byli 
mili, nauczyciele też. 
Cieszę się, że mam 
fajną klasę.    
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Julia: Dla mnie  
pierwszym 
zaskoczeniem, 
oczywiście fajnym było 
dostanie takiej miłej 
pani wychowawczyni,  
Pani Beaty. Drugim było 
to,  że dostaliśmy 
nowych nauczycieli, 
którzy są przemili. 
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Trzecim było to,  że będziemy mieli 
nową klasę, która jest cudowna. A teraz 
zaskoczenie ociupinę bardziej nie fajne 
a pierwsze jest to,  że będziemy mieć 
oceny, drugim jest to, że mieliśmy 
prawie cały ten semestr lekcje online.  
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Bartek J.:  Pierwszy 
semestr klasy czwartej 
bardzo mi się podobał. 
Wszystko było super. 
Dostaliśmy najlepszą 
wychowawczynię, jaką 
mogliśmy dostać. 
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Fakt, jest więcej roboty 
ale za niedługo będą 
ferie! Mam nadzieję, że 
drugi semestr będzie tak 
samo dobry i że reszta 
klasy też jest 
zadowolona z pierwszego 
semestru.   
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Amelia:  
Podobało mi się jak 
pojechaliśmy na 
Konfrontacje 
Teatralne. Nie 
podobało mi się, jak 
zaczęły się wideo 
lekcje. Najlepszy 
moment był wtedy, jak 
zobaczyłam moją nową 
nauczycielkę.  
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Mikołaj: Bardzo 
podobał mi się ten 
semestr, był zabawny.  
Co prawda były 
przeszkody  ale mimo 
to nie było źle,  bardzo 
podobała mi się 
wycieczka 5 dniowa i 
wigilia klasowa.  
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Karolina: Ten semestr był nietypowy. Bardzo dużo nowych rzeczy a lekcje online 
strasznie mnie przytłoczyły, nie umiałam na początku się w nich odnaleźć.  Potem było 
lepiej ale strasznie chcę wrócić do szkoły. 
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Mam nadzieję,  że będzie coraz lepiej i wszystko wróci do normy. Uwielbiam 
szkołę i swoją klasę i to się nie zmieni.
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Lili: Ten semestr był 
super, było fajnie i pod 
koniec masa 
sprawdzianów. Miło 
było,  tylko bez 
przerwy w domu.
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Vanessa: Podobała mi 
się nowa klasa, nowi 
nauczyciele. Było dużo 
nauki. Lekcje w domu 
nie były fajne. Tęsknię 
za szkołą. 
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Alex: 
W tym semestrze 

podobało mi się, że 
mamy takich fajnych 
nauczycieli.

Ale nie podobało 
mi się tak dużo 
materiału. 
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Mam nadzieję,  że 
kiedy wrócimy do 
szkoły będzie mniej 
zadań. Oraz fajnie by 
było gdyby już 
skończyli tą pracę 
budowlaną. 
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Franek:
Super było to, że mam 
super klasę i super 
nauczycielkę.
Wszystko było super, 
nic nie było nie fajne.
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A najlepsza była chwila, w której dowiedziałem się,  że zostałem 
przewodniczącym klasy.
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Martyna: 
Podobała mi się nowa 
pani. 
Zawsze się stresowałam 
przed kartkówkami lub 
sprawdzianami.   1
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Nie podobały mi się 
lekcje online. 
Podobały mi się 
skrócone lekcje. 
I ogólnie podobały mi 
się lekcje. 
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Bartek  P.: 
Najfajniejsza była 
wycieczka do Niemiec a 
najtrudniejsze były te 
wszystkie sprawdziany 
i kartkówki. 
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Połowę tego semestru spędziliśmy online 
to było trudne ale też nawet fajne ale 
bym już chciał wrócić do szkoły. 
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Pani Beata: Najbardziej podobała mi się klasa, której wychowawczynią zostałam. Cieszę 
się również z naszej dużej klasy, którą wspólnie będziemy urządzać. Mam nadzieję, że 
drugi semestr będzie bardzo udany. 
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Wesołych Świąt!

Frohe Weihnachten!
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