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Wywiad z osobą , która 50 , 100 lat temu uczęszczała do naszej szkoły  

Temat : szkoła  

                                                                                                 Pytająca – Lena Jasińska ( wnuczka )  

                                                                                       Odpowiadający – Bogdan Jasiński ( dziadek )  

 

1. Gdzie odbywały się lekcje i  jak wyglądały sale? 

-    Lekcje były w salach  z tablicą i  drewnianymi  lekko pochylonymi blatami  z dwoma krzesłami . Na 

każdym blacie był kałamarz z atramentem , w których zamaczaliśmy swoje pióra  

2. Jak dawniej  wyglądały posiłki w  szkole? 

-  W tamtych czasach nie było tak jak teraz , że na długiej przerwie idziemy na stołówkę i jemy potrawy 

przygotowane przez panie kucharki ten kto przyniósł sobie z domu kanapki ten je jadł  

3. Jaki był twój ulubiony przedmiot  ?  

- Moim ulubionym przedmiotem była matematyka . Jest to logiczny , fajny i zrozumiały przedmiot.  

Bardzo go lubiłem  😊  

4.  Co robiłeś  na przerwach ? 

- Oooo lepsze pytanie czego ja nie robiłem hah . Zazwyczaj biegałem po korytarzu z moimi kolegami  

5. Ile miałeś bliskich kolegów ?  

- Gdy byłem w szkole to w naszej klasie każdy się lubił wszyscy chłopcy trzymali się razem , a 

dziewczynki razem , więc miałem swoją paczkę siedmiu kolegów z klasy  

7. Jak wyglądało szkolne boisko? 

- Boisko za moich czasów miało rozsypany piach i czasem był bramki . Jak ich nie było to gdy chcieliśmy 

pograć z chłopakami w piłkę stawialiśmy cegły lub swoje teczki aby wyznaczyć miejsce bramek  

8. Jakiego nauczyciela najbardziej pamiętasz i dlaczego? 

-  Najbardziej pamiętam Panią Komorową . Uczyła nas ona geografii zawsze najwięcej on nas wymagały 

, ale dzięki temu też bardzo dobrze ją umiałem  

9. Jaki obowiązywał strój codzienny ?  

- W mojej szkole nie trzeba było nosić żadnych mundurków ani fartuchów zakładało się o co się miało 

w domu  

 



 

 

 

 

 

10. Czy mieliście podręczniki kupowane czy dostawaliście je od szkoły ?  

- Za moich czasów nie było tak jak jest teraz , że książki dają ci w bibliotece szkolnej . Ten kto sobie 

kupił ten miał , a kto nie miał ten uczył się z innych książek , które akurat posiadał  

11. Czy były organizowane wycieczki ?  Jeżeli tak to  do dokąd? 

- Czasami były organizowane , ale nie tak często jak teraz . Jak mieliśmy już wycieczki to zazwyczaj do 

kina  

12. W jaki sposób wracałeś  ze szkoły ?  

- Ja to zawsze wracałem piechotą  

13. Jaką przygodę z lat szkolnych najbardziej zapamiętałeś ?  

- Bardzo dużo się bawiliśmy , ale najfajniejszą zabawą , którą pamiętam to bawienie się w berka w 

bunkrach , które stały blisko naszego szkolnego boiska  

14. Jaka była twoja najgorsza ocena ? 

- Moją najgorszą oceną była 3 . Najczęściej dostawałem ją na rosyjskim  

16. Czy lubiłeś Rosyjski  skoro miałeś z niego najgorsze oceny ?  

- Nie uważam , że była to wina wtedy naszego nauczyciela nic od nas nie wymagał , a lekcje były 

strasznie nudne  

17 . Kto był kierownikiem szkoły  

- Naszym kierownikiem szkoły był Pan Jankowski był on nauczycielem rosyjskiego hah : )  

 

  

 


