Rozhovor s novými učiteľmi
Do nášho kolektívu nám prišli nové posily. V materskej škole sú pani učiteľky: Marie Kurčinková a
Martina Salusová. V školskom klube vyučujú pani učiteľky: Anna Janíková a Andrea Černotová.
Anglický jazyk vyučuje pán učiteľ: Lukáš Ficek. Položila som im preto zopár otázok na privítanie.
1. Kedy ste sa narodili /deň, mesiac/ a odkiaľ pochádzate?
Martina: Narodila som sa v apríli a pochádzam z Chlebníc.
Marie: Narodila som sa 15. júna v Hradci Královom, ale od svojich dvoch rokov som vyrastala
v Chlebniciach (tu ma vychovávali starí rodičia). V Chlebniciach žijem aj so svojou rodinou.
Anna: Narodila som sa 15. novembra a pochádzam z Chlebníc.
Andrea: Narodila som sa 19. augusta a pochádzam z Dlhej nad Oravou.
Lukáš: Narodil som sa 24. apríla a som z Podbiela.
2. Kde ste navštevovali ZŠ, SŠ a VŠ?
Martina: Základnú školu som navštevovala v Chlebniciach,strednú školu v Turčianskych
Tepliciach, kde som študovala odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.
Marie: Na základnú školu som chodila do Chlebníc. Strednú školu som absolvovala na
Dievčenskej odbornej škole v Oravskom Podzámku, ďalej ekonomickú nadstavbu s maturitou
v Žiline. Moje štúdium pokračovalo (aj keď trošku neskôr) na Katolíckej univerzite – Pedagogickej
fakulte v Ružomberku: odbor – predškolská elementárna pedagogika.
Anna: Základnú školu som navštevovala v Chlebniciach. Strednú školu som navštevovala
v Tvrdošíne. Vysokú školu som navštevovala v Žiline, kde som študovala Sociálnu pedagogiku.
Pokračovala som na Trnavskej univerzite v Trnave odborom Sociálna pedagogika
a vychovávateľstvo.
Andrea: Základnú školu som navštevovala v Chlebniciach. Strednú školu v Tvrdošíne a vysokú
školu som ukončila v Ružomberku, odbor - učiteľstvo informatiky.
Lukáš: Základnú školu som navštevoval v Podbieli- 1 stupen a následne 2.stupeň v Nižnej.
Nasledovalo štúdium na Gymnáziu v Trstenej. Na vysokú školu som chodil do Ružomberka:
bakalársky odbor: angličtina a informatika a magisterské štúdium som ukončil v odbore: anglistika
a amerikanistika
3. Ako sa vám v detstve darilo na ZŠ?
Martina: Na základnej škole sa mi darilo,vždy som sa snažila byť vzornou žiačkou.
Marie:Nepatrila som medzi výborných žiakov, bola som lepší priemer. Na vysvedčení sa objavila
sem tam aj trojka ako napr. matematika a fyzika to mi nikdy nešlo a ani ma to nebavilo.
Anna: Základnú školu som navštevovala rada. Darilo sa mi celkom dobre, kedže som mala jednotky
a dvojky.
Andrea: Bola som skôr žiačkou, ktorú zaujímalo technické zmeranie a šport.
Lukáš: Zrejme celkom fajn. Bez problémov, či už správanie alebo známky, vačšinou „vyborné“ .

4. V čom ste vynikali, na aké krúžky ste chodili?
Martina: Neviem, či môžem povedať, že som vynikala. Skôr by som povedala,že už od detstva som
vedela, že najviac ma baví hudobné umenie. A tak ma rodičia prihlásili na ZUŠ,kde som
navštevovala odbor klavír, neskôr spev.
Marie:To už nepamätám, bolo to veľmi dávno, ale mala som veľmi rada výtvarnú výchovu a ručné
práce. Táto moja záľuba mi zostala až do dnes.
Anna: Bavili ma jazyky konkrétne – nemecký jazyk. A tiež som navštevovala anglický krúžok.
Andrea: Najviac som vynikala vo vybíjanej, kde sme sa s dievčatami umiestnili na popredných
miestach.
Lukáš: Najviac ma zaujímali:angličtina, dejepis, geografia, chémia, prírodopis. Šport ako futbal
florbal.
5. Čo vás viedlo k učiteľskej profesii?
Martina: Najviac ma viedol učiteľský vzor,ktorý som mala doma - moja teta. Už ako malú
predškoláčku ma občas brávala k sebe do triedy a vždy som to tam obdivovala a predstavovala si
,že aj ja raz budem pani učiteľka .
Marie: Mám veľmi rada deti a to bol vlastne ten pravý dôvod, prečo som išla študovať na vysokú
školu práve predškolskú elementárnu pedagogiku. Keďže stredná pedagogická škola mi nejako
nevyšla a moji starí rodičia (z dôchodkov), mali problém mi v tej dobe financovať aj vysokú
pedagogickú školu, tak som to vzdala. Neskôr prišla rodina, deti, tak nebol ani čas vrátiť sa k tomu
po čom som veľmi túžila. Až keď vyrástli moje deti, vtedy som si povedala, že je čas aby som si
splnila môj dlhoročný sen. Aj keď to boli tri ťažké roky spojenia rodiny so štúdiom, nebanujem.
Milujem svoju prácu a keď sa Vaša práca stane aj Vašim koníčkom, tak do práce chodíte s láskou
a radosťou.
Anna: Asi od detstva som tak podvedome vedela, že práca s deťmi je to čo by som chcela. Veľmi
ma ovplyvnili aj niektorí učitelia počas môjho štúdia.
Andrea: K učiteľskej profesii som mala veľmi blízko už od detstva, lebo som mala doma učiteľku –
moju mamu, ktorá mi je aj teraz vzorom.
Lukáš: To najdôležitejšie je asi to, že rád pracujem priamo s ľuďmi. Nie je to vždy ľahké. Som rád,
keď sa aj iní ľudia chcú a môzu naučit niečo užitocné. To sa im určite v budúcnosti zíde, ak majú
teda záujem.
6. Na ktorej škole ste začali pracovať prvýkrát?
Martina: Prvýkrát som začala pracovať na Základnej škole s materskou školou Chlebnice, kde som
nastúpila ako vychovávateľka v ŠKD.
Marie: Moje prvé pôsobenie bolo v Materskej škole v Oravskom Podzámku.
Anna: Prvýkrát som pracovala v materskej škole v Pucove.
Andrea: Prvýkrát sa stretávam s učiteľským povolaním teraz, na Základnej škole v Chlebniciach.
Lukáš: Toto je moje prvé pôsobisko, kde začínam prácu učiteľa.
7. Chcete niečo odkázať žiakom naše školy?
Martina: Žiakom prajem veľa úspechov a splnených prianí.
Marie: Žiakom by som odkázala asi toto : buďte šťastní a nezabudnite si plniť svoje sny.
Anna: Chcela by som im odkázať, aby nezabúdali na medziľudský kontakt a ľudskosť v dnešnej
dobe internetu. A tiež to, že informovaný ešte neznamená byť vzdelaný.
Andrea: Žiakom našej školy by som chcela odkázať, aby rozvíjali svoje talenty a aby nezabúdali,

že v živote je veľmi dôležitá empatia. Neučte sa preto, že musíte, ale preto, že sa chcete niečo nové
dozvedieť. Prajem Vám, aby sa Vám v škole ale aj v osobnom živote darilo a aby ste na školské
časy spomínali s láskou.
Lukáš:Jednoducho, nech sa dobre učia a sú vždy pripravení do skoly. Taktiež je dôlezité slušné
správanie či uz v škole alebo mimo školy.
Ďakujem za rozhovor a prajem veľa úspechov!

(ts)

