Kinga Wolska kl.5d
"Ojczyzna moich marzeń"

Ojczyzna moich marzeń wygląda tak, że każda rodzina ma swój własny
dom i kawałek ogródka. Wszyscy mieszkają całymi wielopokoleniowymi
rodzinami wraz ze swoimi zwierzętami. Ludzie żyją ze sobą w zgodzie, nigdy
się nie kłócą. Polakom żyje się dobrze i spokojnie. Jest sporo parków i lasów,
nie ma dużo betonu, w miastach jest więcej miejsc zielonych. Odchodzi się od
budowania dużych blokowisk i dużych betonowych miast.
Ludzie dbają o ekologię, budując domy dobrze ocieplone, aby zużywać
mniej energii. Domy są ekologiczne mają panele słoneczne, pompy ciepła oraz
oczyszczalnie. Dzięki temu ma to pozytywny wpływ na środowisko. Domy
generują mniejsze koszty utrzymania i są bezpieczniejsze dla ludzi.
W mojej wyobraźni ludzie pracują tylko 4 dni w tygodniu a trzy dni trwa
weekend. Dni pracujące to- poniedziałek, wtorek, środa i czwartek.
A weekend to- piątek, sobota oraz niedziela. Praca jest dobrze płatna, każdego
stać na życie.
Szkołę zaczyna się w wieku 7 lat a kończy w wieku 14 lat. Dzieci chodzą
do szkoły od poniedziałku do czwartku. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9
i trwają do 13. Lekcje trwają pół godziny a przerwy piętnaście minut. Klasy są
są duże i przestronne a uczniów maksymalnie 15. W szkole są takie
przedmioty jak: j. polski, biologia, matematyka, historia,
j. angielski,
programowanie, robotyka, budowanie z klocków lego, zajęcia Farang Mu Sul
(sztuki walki). Jest długa przerwa na lunch, na której wszyscy jemy wspólny
posiłek. Plecaki są lekkie i nie ważą więcej niż 2 kg. W szkole uczy się z
tabletów, a wszystkie książki i zeszyty ćwiczeń są elektroniczne. Co miesiąc
są organizowane zawody walk robotów lego. Każdy uczeń może rozwijać
swoje pasje, a rodzice i nauczyciele go w tym wspierają. Taka szkoła mi się
bardzo marzy.
Polska jest krajem dobrze rozwiniętym, odnosi sukcesy gospodarcze.
Każdy w niej ma takie same prawa i obowiązki. Jest krajem bezpiecznym do
życia, nie ma żadnych wrogów, gdyż zawiera sojusze z innymi państwami.
W kraju panuje demokracja.
Moim marzeniem jest zostać lekarzem stomatologiem. Dzięki mojej
ojczyźnie mogę studiować i kształcić się w wymarzonym zawodzie. Marzę o
posiadaniu własnego domu z tarasem oraz zwierzaków: psa, kota
i dwóch lotopałanek (latające wiewiórki). Mieszkać będę w nim z moją
szczęśliwą rodzinką.

