
 

 

 

WYWIAD Z PANIĄ MGR ANNĄ JĘDRZEJEWSKĄ – KLIMASZEWSKĄ , 

NAUCZYCIELKĄ PRZYRODY 

 

Jak długo Pani pracuje w szkole? 

Pracuję w tej szkole już 22 lata. 

Ile  czasu  zajęło  Pani   przygotowanie  do  zawodu   nauczyciela  ? 

Człowiek  uczy się  całe  życie .  

Jakie  przedmioty  szkolne   Pani  lubiła ? 

Geografię, historię oraz lekcje w-fu.  

Jakich  Pani  przedmiotów  Pani nie  lubiła  ?  

Fizyki. 

Jak  lubi  się   Pani  ubierać ? 

Wygodnie, ładnie. Preferuję sportowy styl. 



Jakie  są   Pani  ulubione   zwierzęta  ?  

Pies i  koń. 

Jaka  jest  Pani  ulubiona   książka ?  

Song Hongbing,   ,,Wojna o  pieniądz  (  czyli Prawdziwe Źródła  Kryzysów 

Finansowych)” . 

Co   Pani  robi, kiedy  ma   wolny czas ? 

Zimą jeżdżę  na  nartach, łyżwach , czytam , chodzę do Filharmonii, Teatru, 

Opery, spotykam się z przyjaciółmi. Latem jeżdżę na rowerze, podróżuję. 

Dlaczego  wybrała   Pani  ten  zawód ? 

Lubię pracę z dziećmi . Większość z nich wnosi w moje życie dużo radości. Dzieci 

motywują mnie do wysiłku bo są pełne życia a ja lubię jak coś się dzieje. 

Najgorsza jest stagnacja. 

Czy  ma  Pani  jakieś  zwierzątko  ?                                                                                                                                    

Żółwia. 

Jaki  jest  Pani  ulubiony  film? 

Francois  Ozon  ,,Osiem  kobiet”  . 

Jakie  jest  Pani   ulubione  danie ? 

Wegańska lazania. Staram się nie jadać mięsa przede wszystkim z 

humanitarnych względów. 

Jaki  jest  Pani  ulubiony   kolor ?  

Zielony. 

Pani  wymarzone  wakacje ? 

Częściowo plany wakacyjne zrealizowałam. Chciałam zwiedzić Parki Narodowe 

Stanów Zjednoczonych. Podczas moich trzykrotnych tam pobytów większość z 

nich odwiedziłam. Zostały mi tylko Parki Narodowe NE części USA . W planach 

późniejszych to  Azja SE. 

 



 

Czy  lubi  Pani  stawiać   jedynki ? 

Bardzo nie lubię. Uważam, że jest to porażka nie tylko ucznia ale także moja. 

Czy  lubi   Pani  czytać  książki  ? 

Tak. 

Czy  lubi    Pani   tańczyć ? 

Tak. Nawet chodzę na kurs tańca towarzyskiego. 

Co  robi  Pani, kiedy  widzi  ucznia, który  ściąga ? 

Zabieram  ściągę  i obniżam  ocenę. 

Jakie  jest  Pani  motto  życiowe ? 

Nie szukaj szczęścia daleko w świecie, bo go nie znajdziesz. Jest w tobie lub nie 

ma go nigdzie .  

Jakie cechy  charakteru  ceni  Pani  najbardziej ? 

Życzliwość  i  spontaniczność. Lubię ludzi radosnych i pracowitych. 

                                                                                 Dziękujemy za rozmowę. 

                                                                                    Samorząd Szkolny 

                             

 


