
„Lubię czytać książki i dużo mówić” 

„Interesuję się głównie zwierzętami 

i nie cierpię, jak ludzie znęcają się 

nad nimi!” 

„Nigdy nie uczyłam się zasad 

ortografii” 

        „Ortografia nie sprawia mi trudności” 

- wywiad z Zuzią Jóźwik  
Mamy dzisiaj zaszczyt przeprowadzić wywiad z laureatką konkursu ortograficznego, uczennicą 

klasy IV szkoły podstawowej, Zuzią Jóźwik. 

Dziennikarz: Dzień dobry! 

Zuzia Jóźwik: Dzień dobry! 

Dz.: Czy mogłabyś opowiedzieć nam coś o sobie? 

                                                             ZJ.: Interesuję się głównie zwierzętami i nie cierpię, jak ludzie                   

                                                             znęcają się nad nimi! Sama w domu mam dwa pieski (jeden    

                                                             przygarnięty ze schroniska, a drugi znaleziony w przydrożnym   

                                                          rowie w zimowy, mroźny dzień) i królika Dyzia. Opiekuję się  

nimi i w zasadzie są członkami mojej rodziny. Od jakiegoś czasu zaczęłam uprawiać sport, między 

innymi takie dziedziny,jak: pływanie, narciarstwo, koszykarstwo, saneczkarstwo, akrobacje na 

trampolinie, bieganie i siatkarstwo. Większość wolnego czasu poświęcam na te zajęcia. Muszę być w 

ciągłym ruchu, co czasami moi rodzice mają mi za złe. Poza tym 

 uwielbiam język polski.Te lekcje bardzo mnie wciągają i interesują.  

Lubię czytać książki i dużo mówić, z tego powodu chyba na tych 

 lekcjach czuję się znacznie pewniej, niż przy rozwiązywaniu zadań matematycznych.  

Dz.: Zostałaś laureatką konkursu ortograficznego. Czy mogłabyś zdradzić nam swoją receptą na 

świetną ortografię? 

ZJ.: Szczerze mówiąc, ortografia nigdy nie sprawiała mi większych trudności. Dodam, że  nigdy nie 

uczyłam się zasad ortografii. W trakcie pisania to samo wychodzi, nie zastanawiam  

                                                         się nawet, którą z reguł mam zastosować. Coś mi podpowiada, że   

                                                        mam napisać „ż”, „rz”, „ó” czy „u”. Nawiasem mówiąc,   

                                                        mam to chyba w genach. Te zdolności odziedziczyłam po mamie.  

Dz.: Czy są jakieś wyrazy, które sprawiają ci trudność? 

ZJ.:  Cóż… trudno jednoznacznie powiedzieć, że nigdy, przenigdy nie popełniłam błędu 

ortograficznego. Rzadko popełniam błędy, no ale kto ich nie popełnia, i dlatego  ich nie pamiętam. 

Dz.: Czy mogłabyś pochwalić się innymi sukcesami? 

ZJ.: Brałam udział w kilkunastu konkursach poetyckich i plastycznych. Startowałam także w wielu 

konkursach czytelniczo-humanistycznych, w których zdobywałam I miejsca. 

Dz.: Co Ci się podoba w naszej szkole? 

ZJ.: W Społecznej Szkole Podstawowej jestem dopiero od września ubiegłego roku. Od razu bardzo ją 

polubiłam, mam miłe, koleżanki i kolegów. Moja klasa jest bardzo zgrana, a wszyscy są wobec siebie 

koleżeńscy i uczynni. Oprócz zajęć w szkole często spotykamy się również na różnych imprezach, 

urodzinach, czy zwyczajnych pogaduchach. Postępujemy w myśl zasady „jeden za wszystkich, 

wszyscy za jednego”. Nie wyobrażam sobie innej szkoły ani innej klasy. Moja jest zdecydowanie 

najlepsza! Bardzo sympatyczni są także nauczyciele, nie krzyczą i nie złoszczą się na nas, nawet, jak 

czegoś nie umiemy. Zawsze chętnie udzielają pomocy i cierpliwie tłumaczą. Atmosfera w szkole jest 

przyjemna, spokojna i przyjazna uczniom.  

Dz.: Czy pragnęłabyś coś zmienić? 

ZJ.: Myślę, a nawet jestem pewna, że nie ma tu nic do  

zmieniania.  

Dz.: Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę kolejnych sukcesów w przyszłości. Do widzenia! 

ZJ.: Do widzenia! 
Gosia Samela 

„Atmosfera w szkole jest 

przyjemna i przyjazna uczniom” 


