Už vás niekedy napadlo vymyslieť nový šport? Ak
áno, aký a čo vás k tomu viedlo ?

Pani učiteľka

Mgr. Ivana Kamonová

Nový šport som nikdy nemienila vymyslieť. Obmeny
daného športu áno, ale nový šport nie.

vyučuje na našej škole telesnú výAkú najzaujímavejšiu výhovorku ste dostali od
študentov?

Teraz si asi na žiadnu najzaujímavejšiu nespomeniem.
Hmm, asi len také bežné, ako zaspala som, nemohola som,
nestihala som, niekedy sa priznajú, že sa im nechcelo a
pod. .

chovu, metodiku telesnej výchovy a
pedagogiku.

Poprosili

sme

ju

o krátky rozhovor.

Čomu sa venujete vo voľnom čase?

Najviac rodine. Spolu s rodinou chodíme von. Lyžujeme,
hráme futbal, keďže mám malého syna, chodíme plávať,
na turistiku, sem-tam leňošíme a veľmi málo času mám na
knihy, ale keď už tak prečítam si odbornú literatúru alebo
riešim sudoku.
Radi cestujete?

Áno. Cez letné prazdniny najviac ako sa dá. Hlavne do
prírody. V zimnom období cestujeme za lyžovačkou.
A v akých krajinách ste už boli?

V oblasti Slovenska chodíme navštevovať priateľov,
smerom na Poprad, ale aj na opačnú stranu, na Bratislavu,
Nove Zámky. Do zahraničia cestujeme najčastejšie do Chorvátska na dovolenku. Navštívila som aj
Taliansko, Bulharsko, Španielsko, Ukrajinu, Poľsko, Rakúsko, Balkánsko, Maďarsko.
Aký bol váš detský sen?

Byť zverolekárkou. To bolo prvé. Rodina ma odhovárala, aby som sa nestala zverolekákou, kvôli
chorobám. Liečenie ma však vždy bavilo. Ale hrávala som sa aj na učiteľku, posadila som bábiky, učila
ich a dostávali aj známky.
Akou ste boli študentkou na základnej a strednej škole?

V škole som dosahovala výborné výsledky. Bavili ma viac pohybové aktivity, ale zažili sme ešte aj
pracovné vyučovanie, kde sme riešili rôzne práce s drevom, to ma veľmi bavilo alebo sme chodili do
školskej zahrádky. V triede to bolo vždy uzavreté, to ma nikdy až tak nebavilo, lebo sme museli dlho
sedieť. Možno aj preto som si zvolila predmet telesná výchova. Pohyb mi bol vždy blízky, odmala.
Aká maličkosť vám urobila naposledy radosť?

Sú to darčeky od mojich detí, ktoré mi sami vyrobia. Naposledy mi syn vyrobil srdiečko obmotané
nitkou. Manžel mu vyrobil drevenný podklad, pribil klinčeky a on to poobmotával a vyfarbil. To sú také
najkrajšie darčeky vyrobené z lásky. Veľmi ma poteší, keď mi dieťa povie také milé vyznanie, že vás
má veľmi rado, že vás miluje a je šťastné, že je s vami. Sú to maličkosti, ale úplne najkrajšie. Pre deti sa
vždy oplatí žiť.
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