
 

 

WYWIAD  Z PANIĄ MGR  ELŻBIETĄ  CHRZANOWSKĄ, NAUCZYCIELKĄ EDUKACJI 

WCZESNOSZKOLNEJ 

 

1.Jak długo Pani pracuje w szkole? 

35 lat, w SP48 – 32lata. 

2. Ile czasu zajęło Pani przygotowanie do zawodu nauczyciela? 

5 lat na Uniwersytecie Gdańskim. 

3. Jakie przedmioty szkolne Pani lubiła? 

Bardzo lubiłam język polski, historię i zajęcia techniczne, tzw. prace ręczne. 

4. Jakich Pani przedmiotów nie lubiła? 

Nie lubiłam chemii. 

5. Jak lubi się Pani ubierać? 

Lubię strój wygodny, odpowiedni do sytuacji. 

6. Jakie są Pani ulubione zwierzęta? 

Lubię ssaki, ptaki –sikorki,  i motyle. 



7. Jaka jest Pani ulubiona książka? 

Lubię książki i trudno mi wybrać tę jedną, chyba „Noce i dnie” Marii 

Dąbrowskiej. 

8. Co Pani robi kiedy ma wolny czas? 

Uprawiam ogród, czytam, rozwiązuję krzyżówki. 

9. Dlaczego wybrała Pani ten zawód? 

Od najmłodszych lat lubiłam uczyć młodsze rodzeństwo, naśladowałam mojego 

pierwszego nauczyciela. 

10.Czy ma Pani jakieś zwierzątko? 

Obecnie nie mam. 

11. Jaki jest Pani ulubiony film? 

Ulubiony film to „Gladiator”. 

12. Jakie jest Pani ulubione danie? 

Ulubione danie to kaczka z jabłkami. 

13. Jaki jest Pani ulubiony kolor? 

Ulubiony kolor to indygo- ciemny niebieski. 

14. Kto jest Pani ulubionym piosenkarzem? 

Moim ulubionym piosenkarzem jest Czesław Niemen. 

15. Jakie są Pani wymarzone wakacje? 

Moje wymarzone wakacje to wyjazd do Parku Narodowego USA- Czerwony 

Kanion. 

16. Czy lubi Pani stawiać jedynki? 

Nie lubię stawiać jedynek, bo chcę dać uczniom jeszcze jedną szansę. 

17. Czy lubi Pani czytać książki? 

Bardzo lubię czytać książki. 



18. Czy lubi Pani tańczyć? 

Bardzo lubię tańczyć i chodzę na wieczorki taneczne z przyjaciółmi. 

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

Nie lubię ściągania, zabieram ściągę. 

20. Jakie jest Pani motto życiowe? 

Motto życiowe –  to czynić dobro, szanować wszystkie istoty żyjące na Ziemi. 

21. jakie cechy charakteru ceni Pani najbardziej? 

Cechy charakteru, które cenię to uczciwość, pracowitość i tolerancja. 

22. Jakich cech Pani nie toleruje? 

Nie toleruję obłudy, zakłamania i pychy. 

 

        Dziękujemy za rozmowę 

        Samorząd Szkolny 

 

 

Wywiad przeprowadzony przez uczniów z Koła Redaktorów  

 

POGODNIAK: Który etap nauki  w szkole  wspomina Pani najmilej ? 

PANI  ELA :Najmilej  wspominam  szkołę  średnią. 

P: Dlaczego ? 

P.E. Miałam dużo  przyjaciół , ciekawe  zajęcia,  wspaniałych  nauczycieli. Wtedy  

dużo się  nauczyłam. 

P:  Jaki  przedmiot  lubiła Pani  najbardziej ? 

P.E: Najbardziej  lubiłam  język  polski. 



P: Którego  z  nauczycieli  wspomina  Pani  najmilej ? 

P.E: Najmilej  wspominam  pana  z  nauczania  początkowego. 

P: Jakie  wspomnienie  ze  szkoły  mogłaby  Pani  opisać ? 

P.E: Najbardziej  przeżyłam  maturę z matematyki, ponieważ lubiłam 

przedmioty humanistyczne. 

P: Dlaczego  wybrała  Pani  zawód  nauczyciela ? 

P.E:  Bardzo  lubię   dzieci, zawsze uczyłam moje  rodzeństwo, lubiłam   bawić 

się w nauczyciela. 

P:  Jak  obchodzono  Dzień  Nauczyciela, gdy  była  Pani  uczennicą ? 

P.E: Dawniej  to święto  było  bardzo  uroczyste. 

                                                                                                                

                                                                      P: Dziękujemy  za  rozmowę 

 

 


