
      

 

WYWIAD Z PANIĄ MGR BEATĄ KŁOSOWSKĄ, NAUCZYCIELKĄ EDUKACJI 

WCZESNOSZKOLNEJ  

                          

1.Jak długo Pani pracuje w szkole? 

W szkole pracuję ponad 33 lata i jest to tylko SP 48. 

2. Ile czasu zajęło Pani przygotowanie do zawodu nauczyciela? 

Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że zajęło mi to tyle lat, ile pracuję... 

3. Jakie przedmioty szkolne Pani lubiła? 

Kiedy sama byłam uczennicą bardzo lubiłam język polski, historię, matematykę i 

wychowanie fizyczne. 

4. Jakich Pani przedmiotów nie lubiła? 

Nie mogę powiedzieć, żebym któregoś przedmiotu bardzo nie lubiła, ale na 

pewno wielką sympatią nie darzyłam biologii i chemii. 

5. Jak lubi się Pani ubierać? 



Lubię ubiór swobodny, na ogół są to dżinsy, ale często muszę ubierać się 

odpowiednio do okoliczności. I nawet założyć buty na wysokim obcasie. 

Straszne!!! 

6. Jakie są Pani ulubione zwierzęta? 

Lubię wszystkie zwierzęta (oprócz pająków i węży), ale największą sympatią od 

dziecka darzę koty. 

7. Jaka jest Pani ulubiona książka? 

Pytanie na temat ulubionej książki przerosło mnie. Nie wiem zupełnie, co na nie 

odpowiedzieć. Jednak po głębokim zastanowieniu wskażę jednak „Anię z 

Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery. 

8. Co Pani robi kiedy ma wolny czas? 

Czytam. 

9. Dlaczego wybrała Pani ten zawód? 

Bo wydawało mi się to zupełnie oczywiste – moja mama była belfrem. 

10.Czy ma Pani jakieś zwierzątko? 

Od czterech lat mam ukochaną kotkę, Henię, która jest znajdką i wychowała się 

bez mamy. 

11. Jaki jest Pani ulubiony film? 

Lubię filmy sensacyjne, dobre komedie, stare filmy muzyczne, ale konkretnego 

tytułu nie potrafię podać. 

12. Jakie jest Pani ulubione danie? 

Bardzo lubię słodycze, ale na nich nie da się przeżyć i w piramidzie zdrowia 

znajdują się na samym szczycie. Z „normalnego” pożywienia uwielbiam boczek, 

ale również różne sery, warzywa i owoce. 

13. Jaki jest Pani ulubiony kolor? 

Kiedyś był to czarny, od pewnego czasu niebieski i granatowy. 

14. Kto jest Pani ulubionym piosenkarzem? 



Trudne pytanie, bo muzyka towarzyszy mi przez całe życie. Ale będą to chyba 

zespoły rockowe lat osiemdziesiątych – Maanam, Budka Suflera, Kombi, Lady 

Pank... 

15. Jakie są Pani wymarzone wakacje? 

Myślę, że chciałabym je spędzić w miejscu, gdzie nie jest ani za zimno, ani za 

gorąco, można tam leżeć, czytać, chodzić, oglądać i nic „nie musieć”. 

16. Czy lubi Pani stawiać jedynki? 

Nie lubię stawiać jedynek, bo zawsze daje mi to poczucie porażki. 

17. Czy lubi Pani czytać książki? 

Książki są ze mną zawsze. 

18. Czy lubi Pani tańczyć? 

Bardzo lubię tańczyć, ale niestety robię to coraz rzadziej. 

19. Co Pani robi, kiedy widzi Pani ucznia, który ściąga? 

Prawdę mówiąc wściekam się, bo jest to przejaw nieuczciwości. 

20. Jakie jest Pani motto życiowe? 

Tak żyć, żeby nie wyrządzać nikomu krzywdy. 

21. Jakie cechy charakteru ceni Pani najbardziej? 

Jest wiele takich cech, ale chyba najbardziej życzliwość. 

22. Jakich cech Pani nie toleruje? 

Nie cierpię kłamstwa. 

23. Czy lubi Pani udzielać wywiadów? 

Nie przepadam, ale bardzo było mi miło odpowiedzieć na pytania z tak 

szczególnej okazji, jak 60 – lecie naszej szkoły. 

        Dziękujemy za rozmowę  

                                       Samorząd Szkolny 



 

 

 


