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Wywiady
Smarcoola
Kamila Malicka - IVc

Wywiad – rozmowa pomiędzy dwiema osobami, lub prowadzącym i grupą osób, podczas której
osoba przeprowadzająca wywiad zadaje pytania w celu uzyskania pewnych informacji,
dotyczących na przykład jakiegoś ważnego wydarzenia.

Nauczyciele to niewątpliwy plus tej szkoły ...
Jak się nazywasz i do której chodzisz klasy?
Nazywam się Kamila Malicka, chodzę do IVc. Moją
wychowawczynią jest pani Magdalena Wójtowicz. Mieszkam w
Kuźnicy Głogowskiej. Codziennie rano dojeżdżam do szkoły,
więc muszę wstać juź o 6.45, żeby zdążyć na autobus. Do domu
wracam najczęściej około 15.00, o ile autobus nie ma
spóźnienia .

Jak ci się podoba nowa szkoła?
Szkoła na ul. Henryka Pobożnego jest mniejsza od tej z ulicy Ogrodowej, mamy tu o wiele
mniejszą salę gimnastyczną, ale za to boisko jest ogromne. Mam tu kilka starszych koleżanek w
innych klasach. Mieszkamy razem i często spędzamy ze sobą czas. W klasie najbardziej lubię
Olę, z którą siedzę razem w ławce, chociaż w młodszych klasach siedziałam z Szymonem.
Co sądzisz o nauczycielach?
Niektórzy są mili i nie krzyczą na nas za bardzo. Bardzo lubię pana od matematyki, który
świetnie tłumaczy, tak, że
wszystkie zadania można zrobić bez
trudu. Inni też nam chętnie
pomagają po lekcjach i można z nimi
pożartować. Nauczyciele to
niewątpliwy plus tej szkoły.
Czy starsi uczniowie
pomagają ci jakoś?
Oczywiście, moja redakcyjna
koleżanka Wiktoria pokazałą mi całą
szkołę, więc już w pierwszych
dniach wiedziałam, gdzie co jest. Z
Wiktorią uczę się też
angielskiego, a dzięki Oliwii
zapoznałam nowych znajomych. Oliwia i Natalia, która jest naczelną redaktorką “Smarcoola”
namówiły mnie też do uczęszczania na zajęcia redakcyjne. W zeszłym roku przez jakiś czas brał
w nich udział mój starszy brat Mateusz, który jest autorem artykułu o BMXach ...
Co byś chciała zmienić w nowej szkole?
Moja klasa mieści się na pierwszym piętrze. Codziennie musimy parę razy się wdrapywać i
schodzić. Gdyby w szkole były ruchome schody, nie chciałabym już niczego zmieniać.
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