Koľko rokov už učíte? Ako vnímate našu školu
a ako sa vám tu páči?
Učím viac ako tridsať rokov. Robila som v družine,
ŠKD, základnej škole, na strednej odbornej škole
drevárskej. Na našej škole som šiesty rok. Je to
miesto, ktoré poskytuje žiačkam veľa priestoru
na sebarealizáciu, preto je štúdium zaujímavé,
ale aj náročné. Je to jedinečná škola. Samozrejme, nie je všetko dokonalé, to nie je nikde,
ale dôležité je riešiť veci, na to sme tu, učitelia aj
žiaci.
Aké je vaše motto?

Mgr. Emília Javornícka
pôsobí pokojne a týmto nás zaujala.
Na prvý pohľad je to sympatická pani
učiteľka, na ktorej môžete aj sami vidieť, že nechce len naučiť, ale aj pochopiť žiakov. Pani učiteľka literatúry,
ktorá je plná pochopenia, ale aj sebaistoty a precíznosti. Presne toto bol
dôvod nášho výberu na interview.

Sloboda znamená zodpovednosť.
Na akú najbizarnejšiu výhovorku žiaka si pamätáte?
Keď žiak nedoniesol úlohu a povedal, že si ju nechal na stole a ,,zožral“ mu ju pes. Ktovie, možno
to bola pravda?
Akú najhlúpejšiu otázku sa vás žiak opýtal?
To je ťažká otázka, pretože všetci žiaci sú múdri.
Na akú strednú školu ste chodili a akou ste boli
študentkou?
Na Strednej priemyselnej škole drevárskej v Spišskej Novej Vsi som študovala konštrukciu
a tvorbu nábytku. Boli tam vynikajúci učitelia odborných predmetov, takže som s chuťou a zodpovedne študovala. A napokon vzťah k literatúre
a výtvarnému umeniu rozhodol o mojom ďalšom
živote.
Čo radi robíte vo svojom voľnom čase?
Pravidelne chodím do prírody po turistických
chodníkoch Malej a Veľkej Fatry a množstvo
iných vecí.
Vraj sa venujete umeniu. Čo vás na ňom fascinuje.
Na umení, nielen výtvarnom, ma fascinuje originalita, nové pohľady na veci, remeslo a niečo, čo
by som nazvala ľudskosťou alebo úprimnosťou.
Vie v nás vyvolať silné pocity, často nevieme čím

to je, ale nachádzame v ňom svoje vlastné emócie, postoje, upokojí nás alebo znepokojí, vyvolá
množstvo myšlienok.
Venovala som sa kresbe. V súčasnosti veľa nekreslím. Viac ma napĺňa aktívny pobyt v prírode, chvíle s rodinou a ľuďmi v okolí.
Chceli ste niekedy napísať nejakú knihu alebo
publikovať nejaké dielo?
Verše boli prirodzenou súčasťou mojich denníkov, Myslím, že aj dnes mnohí mladí ľudia majú
potrebu písať len nie do denníka. Na vysokej
škole som niečo úspešne prezentovala na súťaži.
Dnes netúžim vydať knihu.

Vymenili by ste kolegov v kabinete? Ak áno,
prečo, ak nie, koho máte najradšej? Aké máte
vzťahy medzi sebou?
Nevymenila, sme tak rozdielni aj tolerantní, že sa
vzájomne obohacujeme. Považujem to za šťastie.
Kto je vašim vzorom? Prečo?
Nepamätám si, že by som mala jeden vzor. Najviac si spomínam na triedneho učiteľa zo strednej
školy, ktorý nič nebral formálne, podnecoval nás
k rozmýšľaniu o živote a učeniu, veril nám.

Aké sú vaše plány do budúcna, čomu by ste sa
chceli venovať?
Nemám konkrétne plány, neviem, čo ešte život
prinesie, chcem ďalej vidieť niečo pekné v každom dni a stretávať milých ľudí, čítať dobré
knihy, pozerať dobré filmy. O pár rokov už budem
na dôchodku a tuším, že popri rozrastajúcej sa
rodinke si nájdem viac času na ručné a výtvarné
práce. A možno budem opäť študentkou na univerzite tretieho veku, ak ma zaujme nejaký odbor.
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