
Pani učiteľka, keďže učíte psychológiu, myslíte si, že doká-

žete vidieť ľuďom do hlavy? 

Tak túto schopnosť zatiaľ nemám 😊  a ani ne-

viem, či by som chcela vidieť niekomu do hlavy 😊. 

Avšak častokrát odhadnem správne ľudí, čo sa týka 

ich povahových vlastností. Moja intuícia sa o danom 

človeku naplní a pri určitej príležitosti sa ten človek za-

chová presne tak, ako som predpokladala, očakávala. 

Aplikujete psychológiu často vo svojom živote? Pro-

sím, uveďte príklad. 

Asi áno, pretože ma často ľudia v mojom blízkom 

okolí musia stopnúť, že už nie som v prostredí školy, 

ani na vyučovaní a môžem sa uvoľniť  .  Veľa analyzu-

jem, premýšľam, mám potrebu sa rozprávať stále o tom 

istom, pokiaľ nedospejem k tomu, čo chcem počuť 😊. 

Mám rada vopred všetko naplánované, mať jasný cieľ 

a vtedy  častokrát počúvam, aby som „vypla“ a nechala 

veci plynúť ..... Keď vás práca, ktorú robíte baví, často sa 

časť z nej prenáša aj do rodinného života. 

Všetci poznáme IQ,,  čo si myslíte o EQ? 

Niekedy je lepšie mať EQ ako IQ, tým však nehovorím, 

že IQ nie je dôležité. Sú však životné situácie, kedy vám 

nepomôže IQ, ale práve naopak EQ. 

Čítali ste knihu, ktorá vás vo väčšej miere nejakým spô-

sobom ovplyvnila? Povedzte nám o nej. 

Čítam veľa kníh, najmä od Dominika Dána, Václava Neuera, Jozefa Kariku a pod. Zatiaľ ma žiadna nijako 

neovplyvnila, iba sa mi pri ich čítaní potvrdzuje moja intuícia. 

Čo si myslíte o svadbách homosexuálnych párov a o adopciách detí takýmito pármi? 

Som za to, aby každý žil svoj život čo najlepšie a tak, aby  v ňom našiel všetko to, čo hľadá, čo ho uspo-

kojuje a realizoval svoje ciele, rešpektoval jeden druhého, napĺňal svoje hodnoty a bol šťastný. Ži a nechaj 

žiť.  

Ako by ste definovali kvalitné učenie žiakov? 

Kvalitné učenie je založené na pevných základoch, prepájaní dôležitých informácií s tým, čo už viem. 

Dôležité je vedieť spojiť si ich  so zdrojom, fakty si spájať so životom a vedieť k nim pridať príklad, pretože 

učiť sa niečo, čomu nerozumiem, nemá význam. Žiak by mal disponovať schopnosťami, ktoré mu pomôžu 

v učení, ako napr. zvedavosť, vytrvalosť, trpezlivosť, kreativita a, samozrejme, zdravé sebavedomie. 

Z čoho máte najväčší strach? 

Strach mám, prirodzene,  o svoju rodinu, aby sa jej nič nestalo, aby  boli všetci zdraví a splnilo sa im 

všetko to, čo si sami želajú. 

Pani učiteľka 

Mgr. Hana Laurová 
 nás neučí ani jeden predmet. Bolo zau-

jímavé už len to, že sme nevedeli, akú 

približnú reakciu máme čakať, keď ju 

oslovíme. Ako môžete vidieť, zareago-

vala na naše zvedavé otázky, a tak sme 

hrdé, že vám môžeme prezentovať naše 

intervie :) 



Čo najradšej robíte vo svojom voľnom čase? 

Vo voľnom čase rada čítam, chodím do prírody. Milujem naše Tatry, keď sa dá, trávim  v nich čo najviac 

času. Turistické trasy by som už možno prešla aj so zatvorenými očami  a pritom sa nestratila 😊, keďže 

som ich už toľkokrát absolvovala.   

 

Ďakujeme za zaujímavý rozhovor  

Janka Modrovska a Tereza Puškárová 


