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Młodzi mówią „Ku przyszłości” - kl. 4-6 rok szkolny 2022/23 
 
Dlaczego warto się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania? 
 
 
Laura Bilska, 5a 
 
Według mnie nauka jest kluczem do udanej przyszłości. Kiedy się uczymy, pogłębiamy swoją 
wiedzę, kształtujemy naszą osobowość, zdobywamy umiejętności językowe. Myślę, że ten, 
kto się uczy, z pewnością będzie miał lepszy start w dorosłe życie niż osoba, która to 
lekceważy. 
 
Dominik Kowalicki, 5a 
 
Warto się dobrze uczyć i być wzorowym uczniem, bo sprawi to, że w przyszłości będę 
wartościowym i mądrym człowiekiem. Nasza wiedza będzie sprawdzana już na egzaminie 
ósmoklasisty. Dobrze jest również być pilnym, aby będąc dorosłym, mieć wymarzoną pracę, 
dzięki której utrzymam rodzinę i będzie mnie stać na różne przyjemności. 
 
Milena Rybak, 5a 
 
 Nauka jest bardzo ważna, ponieważ ucząc się, zdobywamy wiedzę, np. o świecie, 
ludziach, zwierzętach, kulturze. Dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy. Mając dużą 
wiedzę, w przyszłości łatwiej będzie znaleźć dobrą pracę. 
 
 Agnieszka Pokucińska, 4a  
 
W przyszłości chciałabym być weterynarzem - specjalistą do spraw ptaków. Bardzo lubię 
ptaki i bardzo lubię je obserwować. Moim marzeniem jest tworzenie terapii i domów dla 
chorujących ptaków. W przyszłości wiele ich gatunków będzie jeszcze bardziej zagrożonych i 
będzie potrzebować pomocy ludzi.  
  
Marcel Młynarczyk, 6b 
 
Warto się uczyć ponieważ:  
- w przyszłości możemy znaleźć lepszą pracę, 
- można się komunikować z obcokrajowcami,  
- nauka dobrze wpływa na humor,  
- nauka to dobry sposób na nudę. 
 
 Xawier Kostecki, 4 b 
 
Warto się uczyć, żeby poszerzać swoją wiedzę. Dzięki niej możemy w przyszłości zdobyć 
lepsze wykształcenie, a następnie wymarzoną pracę. Realizując się w wymarzonej pracy, 
mamy lepsze stosunki z rodziną i spokojne życie.  
Warto rozwijać swoje zainteresowania, ponieważ w przyszłości można osiągnąć wyznaczone 
cele i cieszyć się z osiągniętych sukcesów. 
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Kamila Żmija, 5a 
 
Warto się uczyć, ponieważ w przyszłości można stać się kimś mądrym i pożytecznym dla 
kraju. Warto też rozwijać zainteresowania, by w przyszłości mieć szansę na dobrą pracę, np. 
malarza, wokalisty czy nauczyciela. Nieprzygotowanie do lekcji to nie jest miłe uczucie, więc 
lepiej nauczyć się codziennie pakować wszystkie rzeczy potrzebne do lekcji. Ciekawiej jest 
też rozmawiać z człowiekiem mądrym, który ma zainteresowania niż z takim, który ich nie 
ma. Mówią też, że mózg się ćwiczy, gdy się uczymy i rozwijamy swoje pasje. 
 
Szymon Neukirch, 5a 
 
Nauka towarzyszy nam całe życie. Niemowlę poznaje świat przez dotyk i smak, następnie 
dziecko rozwija się i uczy się chodzić i mówić. W przedszkolu i szkole poznajemy świat i 
rozwijamy się. Nauka i wiedza w przyszłości umożliwi nam znalezienie dobrej szkoły i pracy. 
Ja, Szymon interesuję się sportem. Dwa razy w tygodniu chodzę na treningi sztuki walki – 
tekwondo. Na moich pierwszych zawodach przegrałem w pierwszej walce, ale się nie 
poddałem i trenuję dalej, by być najlepszym. Dzięki treningom staję się silniejszy, 
sprawniejszy i mam kondycję, uczę się samoobrony. Bardzo lubię chodzić na treningi – jest to 
ciekawy sposób spędzania wolnego czasu.  
Często gram na konsoli lub laptopie. Wielu dorosłych powie, że gry ą złe, ale niektóre gry są 
dla nas dobre. Uczą nas refleksu, kreatywności, samodzielności, pozwalają doskonalić język 
angielski, zmuszają do samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji. 
Uczymy się, aby nabyć nowych umiejętności; daje nam to pewność siebie, umiejętność 
radzenia sobie w trudnej sytuacji. 
 
Alicja Operhalska, 5a 
 
Warto się uczyć, ponieważ za kilka lat będzie nam łatwiej dostać się do wybranej szkoły, a 
potem na dobre studia. Warto również rozwijać swoje pasje i zainteresowania, ponieważ 
kiedy przyjdzie czas na wybranie zawodu na całe życie, będzie to o wiele łatwiejsze, kiedy 
będziemy wiedzieć, czym lubimy się zajmować. 
 
Hanna Szlachta, 5a 
 
Moim zdaniem warto się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, żeby w przyszłości móc 
pracować w wymarzonym zawodzie i robić to, co się lubi. Można wtedy łatwiej i szybciej 
osiągnąć sukces, a nauka tego, co nas interesuje, jest łatwiejsza i szybciej wchodzi do głowy. 
Warto mieć także ogólną wiedzę na każdy temat, aby móc zabierać głos na spotkaniach i nie 
być wykluczonym z grupy. Kiedy się czegoś nie wie, człowiek czuje się zagubiony i 
przestraszony. Mając większą widzę na jakiś temat, można zaimponować rówieśnikom, a 
nawet zainspirować kogoś do tego, aby także zainteresował się tym tematem. 
Zainteresowania sprawiają, że stajemy się ciekawsi dla innych ludzi. 
 
Jakub Bury, 5a 
 
Warto się uczyć, ponieważ dzięki temu zdobywa się wiedzę i doświadczenie. Dzięki nauce 
ćwiczy się też pamięć i koncentrację. Nauka rozwija też wyobraźnię. 
Powinno się rozwijać swoje zainteresowania, dlatego że można dowiedzieć się czegoś 
nowego i w przyszłości wykorzystać tę wiedzę. Poza tym, można zdobyć uznanie wśród 
znajomych. 
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Nikodem Kaliński, 5a 
 
Dzięki systematycznej nauce poszerzamy swoją wiedzę. Zdobywamy wykształcenie, które 
może wpłynąć na pracę w interesującym nas zawodzie. Mamy wiedzę na rozmaite tematy, 
wyrabiamy sobie poglądy i trudno jest nami manipulować. Możemy brać udział w mądrych 
dyskusjach, podając uzasadnione argumenty. Warto uczyć się również takich czynności jak: 
gotowanie, pływanie czy jazda na rolkach. Dzięki nim życie staje się łatwiejsze i 
przyjemniejsze. 
Rozwijanie swoich zainteresowań to dobry sposób na doskonalenie i zdobywanie nowych 
doświadczeń Dzięki zainteresowaniom nie ma czasu na nudę, świat staje się ciekawszy, a my 
ciekawsi dla innych ludzi. Dzięki naszym zainteresowaniom możemy poznawać nowych 
ludzi, którzy dzielą nasze pasje. 
 
Matylda Palka, 5a 
 
Uczę się po to, aby w przyszłości mieć dobrą pracę. Uczenie się też może być przyjemnością. 
Ale nie ma sensu siedzieć kilka godzin nad książkami, ponieważ mózg i tak tego nie 
przyswoi. 
 
Zofia Nosek, 5a 
 
Według mnie warto się uczyć i rozwijać, ponieważ można poznać wiele ciekawych rzeczy 
oraz doświadczyć ciekawych zdarzeń. Rozwijając swoje pasje i siebie, można sprawić sobie 
dużo przyjemności, a w przyszłości można zdobyć ciekawy zawód i być dobrym w tym, co 
się robi. 
 
Szymon Łukasik, 5a 
 
Uczyć się warto, aby zdobywać świat. Uczymy się przez całe życie. 
Ja uczę się po to, by być mądrym i inteligentnym. Chcę się uczyć, mieć wiedzę w każdym 
zakresie. Chcę iść na studia i zdobyć dobrą pracę. Cały czas szukam inspiracji; co by mnie 
mogłoby mnie zainteresować.  
Jak byłem mały, chodziłem na treningi judo, ale - niestety – nie interesują mnie sztuki walki. 
Obecnie interesuję się sportem (piłka nożna, pływanie). Czekam na ZNAK. 
 
Natalia Janocha, 5a 
 
Uważam, że warto się uczyć, żeby zdobyć dobre wykształcenie i interesującą pracę. Dzięki 
temu można zrealizować swoje marzenia. 
Warto też rozwijać swoje zainteresowania, bo dzięki temu można poznawać nowe rzeczy i 
odkrywać swoje talenty. 


