
Poznajmy się

· Angelika:
Jestem osobą miłą, spokojną                               
i uprzejmą. Potrafię słuchać oraz zawsze 
chętnie udzielam pomocy, lecz wiem co to 
dobra zabawa. Moją pasją jest zarówno 
czytanie jak i pisanie książek. W 
przyszłości  chciałabym wydać swoją 
własną książkę fantasy. Interesuje mnie 
również manga i anime.  Moim 
marzeniem jest wyjazd do Japonii.

· Żelek:
Jestem szczerą dziewczyną. Uwielbiam 
czytać    i pisać książki. Trenowałam 
również kajakarstwo, niestety musiałam 
porzucić swoją pasję z powodu kontuzji. 
Pomimo tego, nie zrezygnowałam z 
uprawiania innych sportów np. 
siatkówki. Moim marzeniem jest 
wyprowadzić się do Londynu                       
z przyjaciółkami.

· Eleonora:
Mam wyjątkowy charakter. Lubię robić 
zdjęcia, rysować i czytać. Interesuję się 
modą. Moim marzeniem jest zdać 
maturę, zamieszkać za granicą i mieć 
kochaną rodzinę. Chciałabym, żeby 
chłopcy choć na jeden dzień byli 
dziewczynami i przekonali się, jak ciężko 
mamy w życiu.

· Hiruś:
Jestem uczciwy, tajemniczy i nikogo nie 
udaję. Interesuję się medytacją oraz 
kung-fu. Lubię gry  karciane i planszowe. 
Jestem fanem wiedźmina. Moim 
ulubionymi sportami są piłka nożna, 
siatkówka, badminton, tenis i ping-pong. 
Moim marzeniem jest odkryć nowe lądy i 
wyruszyć na wspaniałą wyprawę.

· Dominik:
Mam wyjątkowe poczucie humoru i  
jestem inteligentny. Czasem wypadają mi 
soczewki    z oczu. Interesuję się piłką 
nożną i jazdą konną. Lubię zbierać 
znaczki, pisać listy oraz czytać książki. 
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Moim wyjątkowym marzeniem jest biały 
mercedes. Chcę zwiedzić świat, a także 
skoczyć ze spadochronem.

· Kahi:
Jestem oryginalna, mam własny styl                  
i  nie podążam za modą.  Nie przejmuję 
się zdaniem innych.  Uwielbiam czytać 
książki (szczególnie fantasy), słuchać 
muzyki  oraz chodzić na koncerty. Moim 
największym marzeniem jest spotkanie 
swoich idoli, wyruszenie w podróż po 
świecie oraz zdobycie wymarzonej pracy.

· Izka:
Uważam, że mam wyjątkowe łydki i oczy. 
Uwielbiam historię, jazdę na rowerze, 
spacerowanie i podróże. Interesuję się 
zoologią. W przyszłości chciałabym 
zamieszkać w Australii.

· Z.:
Jestem wyjątkowa i niepowtarzalna. 
Moim hobby jest muzyka. Lubię śpiewać. 
Moją pasją jest również narciarstwo. 
Chciałabym wybrać się w podróż koleją 
transsyberyjską oraz pojechać do Kenii. 
W przyszłości chciałabym zostać pilotem 
samolotu albo aktorką teatralną.

· Marcin:
Jestem miły i kulturalny. Interesuję się 
piłką nożną i innymi sportami. Lubię 
oglądać filmy historyczne. Moim 
marzeniem jest podróż zagraniczna np. 
do Rzymu, żeby zobaczyć tamtejszą, 
piękną architekturę.

· Wiktoria:
Troszczę się o innych ludzi, pomagam im        
w rozwiązywaniu problemów. Interesuję 
się muzyką, a wolny czas  spędzam z 
przyjaciółmi. Moim wyjątkowym 
marzeniem jest wycieczka na Hawaje 
oraz udział w  Tomorrowland.

Każdy z nas jest inny. Mamy różne zainteresowania, marzenia, priorytety…
A jacy jesteśmy my, uczniowie szkoły na Letnisku?
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