Umenie. To je slovo, ktorým možno charakterizovať
túto pani učiteľku. Nie je ňou nikto iný ako

Mgr. Zuzana Jurečková,
ktorá učí metodiku výtvarnej výchovy. Je to
človek, ktorý vám vo všetkom vyjde v ústrety
a pritom má ešte úsmev na perách. No, musíte
milovať. Ak ste ju doteraz veľmi dobre nepo
znali, tak po prečítaní tohto interview o nej isto
budete vedieť viac.

Aký bol váš detský sen?
Mojim detským snom bolo pracovať so zvieratami alebo sa stať zverolekárkou a zvieratám pomáhať. Ale odjakživa som sa zaujímala aj o umenie.
Máte radi cestovanie?
Cestovanie a spoznávanie nových miest mám veľmi rada. Rada porovnávam naše Slovensko s inými
krajinami. Človeku sa pri cestovaní rozširujú obzory.
Ktorá krajina sa vám veľmi páči a chceli by ste ju navštíviť?
Chcela by som navštíviť Španielsko, konkrétne Barcelonu, má veľmi zaujímavú architektúru a
hlavne úžasného umelca Antonia Gaudiho.
Chceli by ste byť slávna? Ak áno, akým spôsobom?
Ak byť slávnou, tak jedine prostredníctvom výtvarného umenia.
Ak by ste mohli mať nejakú superschopnosť, ktorá by to bola?
Chcela by som vedieť lietať, aby som mohla obletieť svet, ale aj rýchlejšie sa dostať do práce.
Aký iný predmet by ste podľa vás mohli učiť?
Anglický jazyk.
Ste typ človeka, ktorý si radšej prečíta knihu alebo pozrie film?
Kedysi som veľmi veľa čítala, ale v dnešnej hektickej dobe na čítanie kníh nemám moc času, a tak
mi viac vyhovuje pozrieť si nejaký dobrý film.
Keby ste mali možnosť ísť na obed s nejakou známou osobnosťou, ktorá by to bola?
Tatiana Pauhofová.
Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo?
Špagety.

Kedy ste dostali chuť stať sa učiteľkou?
Napadlo mi to po strednej škole. Šla som študovať výtvarnú výchovu ako pedagogický smer.
Akú radu by ste dali svojmu 18-ročnému ja?
Cestuj, kým sa dá.
Aký je váš najobľúbenejší zážitok za obdobie, čo tu učíte?
Mojim najobľúbenejším školským zážitkom sú Exkurzie do Bratislavy, počas ktorých navštevujeme
galérie umenia, ako Danubiana a Bibiana.
Čo rada robíte vo voľnom čase?
Vo voľnom čase sa veľmi rada venujem svojmu psíkovi, s ktorým chodím na prechádzky a na turistiku. Ďalej svojej dcére, s ktorou rada podnikám výlety po celom Slovensku. Obľubujem letné koncerty rôznych skupín, organizované pod holým nebom. Stretávanie sa s kamarátmi tak často, ako
sa len dá, je samozrejmosťou :)

Ďakujeme vám za váš čas a odpovede.
Stanislava Pribylinová a Natália Halúsková 2.B

