
                    Złotoryja, 24.04.13r. 
Cześć Andrzej 

  

  Cześć nazywam się Seweryn, mam dwie młodsze siostry i wspaniałych rodziców. Jestem 

uczniem klasy czwartej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi. 

  Moja klasa jest super, choć uważają nas za najgorszą klasę w szkole to  wcale nie jest tak źle. 

Niektórzy może są troszkę niegrzeczni, ale są też i grzeczniejsi. Razem z paroma kolegami tworzymy 

zgraną paczkę. Nasza grupka ma również dużo sportowców, mój kolega Mikołaj jest piłkarzem 

ręcznym (ja oczywiście też), Nikodem gra w piłkę nożną razem z Bartkiem i Marcinem i jest jeszcze 

Maciek, który gra w tenisa ziemnego. Dziewczyny też uprawiają różne sporty,  w szczególności 

akrobatykę. Ogólnie mówiąc moja klasa jest wesoła i wysportowana. 

Teraz krótko opowiem Ci o mojej szkole. Jest duża i kolorowa. Organizowane są w niej koncerty 

muzyczne, apele i  wykłady np. dziś mieliśmy wykład o układzie słonecznym. Nasza szkoła jest eko, 

bo od trzech lat posiadamy kosze do segregacji śmieci. Jak odczytałeś w nazwie szkoły, mieszkam w 

małej miejscowości Złotoryja. Słynie on ze złota (mamy u nas jedną kopalnie złota, która nazywa 

się „Aurelia”). 

W naszym miasteczku odbywają się różne imprezy między innymi mistrzostwa w płukaniu złota, 

Bieg Szlakiem Wygasłych Wulkanów, zawody Nordic Walking w których moi rodzice biorą udział.  

Na przykład dzisiaj, pan Andrzej Kocyła po raz 10 został mistrzem polski w wyciskaniu sztangi 

leżąc. Z nowym rekordem 250 kg. Jesteśmy dumni, że to człowiek z naszego miasta. 

Teraz jeszcze parę słów o mnie. Jak  już wcześniej wspomniałem interesuję się piłką ręczną i 

samolotami, moją ulubioną grą jest World of Tanks głównie chodzi w niej o to, żeby jeździć na bitwy 

czołgami i zdobywać za nie doświadczenie (czyli „expa”) i kredyty (czyli „kasę”) i badać dalsze 

czołgi,  możesz mnie znaleźć pod nikiem tytan102. 

  Na tym kończę mój list. Serdecznie Cię pozdrawiam i z niecierpliwością czekam na 

odpowiedź. 

 

Seweryn 

PS. Chciałbym się z tobą spotkać, a może kiedyś zaprzyjaźnić. 


