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Koleżanki i 
koledzy! 
Cieszymy się, że 

będziemy mogli do Was 

pisać listy. Finlandia, dla 

nas – Polaków, jest krajem 

dość egzotycznym, 

krajem sukcesu i dobrej 

edukacji. 

 



Nasze miasto Sochaczew, leży 64 km od 
Warszawy – stolicy Polski,  

w zachodniej części Mazowsza, nad rzeką Bzurą. 



Nasza szkoła stoi na wysokim brzegu rzeki, którą widzimy z 
okien niektórych sal lekcyjnych… 



A to nasza 
klasa – 2F 
W  naszej szkole uczy się 

blisko 800 uczniów, więc 

można powiedzieć, że 

jest to duża szkoła  

A w naszej klasie 2f jest 21 

uczniów. 



1 września rozpoczęliśmy nowy rok 
szkolny 2015/2016 



Nauka w polskiej szkole zawsze 
zaczyna się 1 września. 

Przemawia pani dyrektor Ewa 
Malinowska 

Wprowadza się sztandar szkoły. 



We wrześniu 
na ulicach 
miasta wiszą 
flagi 
narodowe…  
… na pamiątkę wybuchu 

II wojny światowej, która 

zaczęła się także              

1 września 1939 r.   

w Polsce. 



… 

Po wakacjach do klasy 

nie wrócili – Filip, który z 

rodzicami wyjechał do 

Szwecji i Wiktoria, bo się 

przeprowadziła i zmieniła 

szkołę… 

Na zdjęciu jest też pani 

Justyna – nasza 

wychowawczyni  



Ale do klasy 
przybyli 
Wiktoria i 
Tymon… 
…. i są bardzo 

sympatyczni  



Droga przed naszą szkołą też się zmieniła…. 

Przed wakacjami Po wakacjach 



We wrześniu dostaliśmy nowe, bezpłatne 
podręczniki… 



Hallo  

Musimy je 
szanować, bo 
po nas będą 
się z nich 
uczyć jeszcze 
nasi koledzy i 
koleżanki z 
młodszych 
klas… 



Mamy sporo nauki, bo pani już nam zadała do 
przeczytania pierwszą lekturę obowiązkową – Doktor 
Dolittle i jego zwierzęta Hugha Loftinga 



Czasem nasza pani Justyna czyta nam różne książki na 
głos – bardzo to lubimy  



Ale nasi starsi koledzy i nauczyciele też lubią czytać i mają swoje 
lektury… 

Każdy szuka czegoś fajnego dla 
siebie… 

Nasz pan od angielskiego najbardziej 
lubi czytać książki Stanisława Lema 



W naszej szkole sporo się dzieje… 
 
W październiku wybierzemy samorząd uczniowski i zorganizujemy 
Dzień Nauczyciela… Ale o tym w następnym liście… 
 
Czekamy na widomości, co u Was… 
 
I specjalnie pozdrawiamy panią Kirsi  



To, tyle na razie… 

Przygotowały: 

Joanna Dobkowska  

Justyna Pęsiek z klasą 2F 

Tłumaczenie: Monika Małolepsza 
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