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Wywiad z Natalią Wójcik o
przyszłości

Adrianna Drozd

W teraźniejszości
drzemie cała
tajemnica.
Jeśli szanujesz
dzień dzisiejszy, 
możesz go uczynić
lepszym.
A kiedy ulepszysz
teraźniejszość, 
wszystko to, co
nastąpi po niej, 
również stanie się
lepsze.

- P. Coelho

Adrianna Drozd: Kim chciałabyś zostać w
przyszłości i dlaczego wybrałabyś akurat
ten zawód?

Natalia Wójcik: Chciałabym być hodowcą
psów, wybrałabym ten zawód, ponieważ
kocham psy.

Adrianna Drozd: Gdzie chciałabyś
spędzić swoje wymarzone wakacje i
dlaczego akurat w tym miejscu?

Natalia Wójcik: Moje wymarzone wakacje
chciałabym spędzić w parku rozrywki
,,Świat Harrego Pottera'', ponieważ bardzo
lubię Harrego Pottera.

Adrianna Drozd: Jakie są twoje osobiste
marzenia?

Natalia Wójcik: Moje osobiste marzenia,...
chciałabym mieć psa i konia.

Adrianna Drozd: Gdybyś mogła coś
zmienić na świecie, to co by to było i jak
byś tego dokonała?

Natalia Wójcik: Chciałabym, żeby na
świecie nie było wojen, ale jeszcze nie
mam pomysłu, jak tego dokonać.

Adrianna Drozd: Jak według Ciebie
zmieni się szkoła w przyszłości?

Natalia Wójcik: Nauczyciele oraz
nauczycielki będą przychodziły do
naszego domu i nas uczyli/uczyły. Każda
lekcja odbywałaby się na komputerze.

Przyszłość w nauce szkolnej
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Wywiad z koleżanką o przyszłości
Emilia Kowalska

Wywiad z koleżanką o przyszłości
Anna Mokry

Dziennikarka: Kim chciałabyś zostać w przyszłości i
dlaczego wybrałabyś ten zawód?

Koleżanka: W przyszłości chciałabym zostać
weterynarzem, aby pomagać zwierzętom.

Dziennikarka: Gdzie chciałabyś spędzić swoje
wymarzone wakacje i dlaczego?

Koleżanka: Lubię egzotyczne kraje, dlatego moje
wymarzone wakacje chętnie spędziłabym na Malcie.

Dziennikarka: Jakie są Twoje osobiste marzenia?

Koleżanka: W przyszłości chciałabym zamieszkać w
wielkim domu z moją ukochaną rodziną. Marzę
również o podróży dookoła świata.

Dziennikarka: Gdybyś mogła zmienić coś na świecie,
co by to było i jak byś tego dokonała?

Koleżanka: Smutno mi gdy widzę biednych, dlatego
gdybym miała taką możliwość, pomogłabym
głodującym i bezdomnym. A w jaki sposób? 
Podarowałabym potrzebującym jedzenie lub pieniądze
na ten cel.

Dziennikarka: Jak według Ciebie zmieni się szkoła w
przyszłości?

Koleżanka: Według mnie w przyszłości nie będziemy
się uczyć z książek tylko lekcje będą prowadzone on-
line.

Dziennikarka: - Kim chciałabyś zostać w przyszłości i
dlaczego akurat wybrałabyś ten zawód?

Rozmówca: - Chciałabym zostać naukowcem,
ponieważ pozwala odkrywa coś, czego jeszcze nikt
nie odkrył, nie widział, o czym nikt nie słyszał. Jest też
takie przysłowie: „Uczymy się całe życie…”

Dziennikarka: - Gdzie chciałabyś spędzić swoje
wymarzone wakacje i dlaczego akurat w tym miejscu?

Rozmówca: - Oglądałam zdjęcia i słuchałam
opowiadań mojego dziadka z pobytu w Egipcie w
Sharm El Sheikh i Dahab. Pływał na rafie koralowej
gdzie żyje dużo różnych gatunków ryb i morskich
stworzeń, których nie ma w Polsce, a które bardzo
chciałabym sama zobaczyć.

Dziennikarka: - Jakie są Twoje osobiste marzenia?

Rozmówca: - Chciała bym mieć kota rasy Maine
Coon

Dziennikarka: - Gdybyś mogła coś zmienić na
świecie, to co by to było i jak byś tego dokonała?

Rozmówca: - Jak będę naukowcem, chciałabym
bardzo wynaleźć lekarstwo na raka, które może
pozwolić wielu ludziom żyć dłużej i nie cierpieć z jego
powodu.

Dziennikarka: - Jak według Ciebie zmieni się szkoła w
przyszłości?

Rozmówca: - Myślę że tablety zastąpią książki a
nauka będzie w domach w określonym czasie, a
wszystkie materiały do nauki będą wysyłane przez
internet.

Przyszłośc w szkole: tablety
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Wywiad z siostrą Glorią o przyszłości
Julia Palka

Wywiad z siostrą Julią o przyszłości
Laura Palka

Dziennikarka: Kim chciałabyś zostać w przyszłości i
dlaczego akurat wybrałabyś ten zawód?

Gloria: W przyszłości chciałabym być weterynarzem
lub pracować w schronisku, ponieważ chcę pomagać
zwierzętom.

Dziennikarka: Gdzie chciałabyś spędzić twoje
wymarzone wakacje i dlaczego akurat w tym miejscu?

Gloria: Moje wymarzone wakacje chciałabym spędzić
w stadninie koni, dlatego że kocham konie i
chciałabym je dosiadać.

Dziennikarka: Jakie są twoje osobiste marzenia?

Gloria: Chciałabym mieć węża.

Dziennikarka: Gdybyś mogła coś zmienić na świecie
to co by to było i jak byś tego dokonała?

Gloria: Zakazałabym zabijania zwierząt dla futer i
stworzyłabym specjalny ośrodek dla dzikich zwierząt.

Dziennikarka: Jak według ciebie zmieni się szkoła w
przyszłości?

Gloria: Według mnie uczniowie we wszystkich
szkołach zamiast w zeszytach pisali będą na
tabletach.

Dziennikarka: Kim chciałabyś zostać w przyszłości i
dlaczego akurat wybrałabyś ten zawód?

Julia: Chciałabym być w przyszłości treserką psów,
ponieważ bardzo  lubię psy.

Dziennikarka: Gdzie chciałabyś spędzić twoje
wymarzone wakacje i dlaczego akurat w tym miejscu?

Julia: Moje wymarzone wakacje chciałabym spędzić
w hotelu dla zwierząt jako wolontariuszka, ponieważ
chciałabym się opiekować zwierzętami. 

Dziennikarka: Jakie są twoje osobiste marzenia?

Julia: Chciałabym mieć pieska.

Dziennikarka: Gdybyś mogła coś zmienić na świecie
to co by to było i jak byś tego dokonała?

Julia: Chciałabym, żeby ludzie na świecie lepiej
traktowali zwierzęta, dlatego stworzyłabym ośrodek dla
zwierząt w potrzebie.

Dziennikarka: Jak według ciebie zmieni się szkoła w
przyszłości?

Julia: Według mnie w przyszłości we wszystkich
szkołach będzie więcej elektroniki.

Marzenie: zakaz zabijania zwierząt Hotel dla zwierząt
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Przyszłość w matematyce
Oskar Klita


	Wywiad z Natalią Wójcik o przyszłości
	Wywiad z koleżanką o przyszłości
	Wywiad z koleżanką o przyszłości
	Wywiad z siostrą Glorią o przyszłości
	Wywiad z siostrą Julią o przyszłości
	Przyszłość w matematyce

