Na výber sme mali mnoho skvelých učiteľov z našej
školy, no vybrali sme si, pre nás najzaujímavejšiu, pani
profesorku

PhDr. Tatianu Nátherovú.
Zaujala nás práve preto, lebo jej vyučovanie je úplne
odlišné ako na ostatných hodinách. Pani profesorka
Nátherová je veľmi energická, veselá a hlavne, učí tak, aby
tomu žiaci rozumeli a skutočne to vedeli. Chceli sme o nej
zistiť viac, a tak sme jej položili pár zvedavých otázok.

Riadite sa nejakým každodenným heslom? Ak áno, ako znie?
Byť zdravý a šťastný.
Ak by ste mohli odkázať niečo budúcej generácii učiteľov, čo by to bolo?
V dnešnej dobe je ťažké učiť, ale ja by som odkázala tieto slová: Učiť sa, učiť sa, učiť sa. Pracovať so
žiakmi, pristupovať k nim trpezlivo, ale zároveň aj prísnejšie dbať na disciplínu, poriadok a režim v škole.
Aké boli vaše začiatky na tejto škole?
Nebolo to jednoduché. Ja sa priznám, že mojím snom od malička bolo stať sa pani učiteľkou, to sa mi aj
podarilo a pre mňa je učiteľské povolanie nielen poslaním, ale aj mojím koníčkom. Keď som tu nastúpila,
to je 31 rokov dozadu, to už je čo povedať, všetci kolegovia mi pomáhali, bola tu veľmi dobrá atmosféra,
taká rodinná spolupatričnosť a ,samozrejme, že od začiatku som sa musela stále vzdelávať a snažiť sa
mať záujem čo najviac mojím žiakom odovzdať. Nebolo to jednoduché, ale vždy som vstupovala do triedy
s radosťou, úsmevom, ale aj s určitou prísnosťou voči žiakom a autoritou, ale myslím si, že sa mi to svojím
spôsobom podarilo po mojej 30 -ročnej práci v tejto škole. Ja som tu veľmi šťastná, spokojná a zbožňujem všetko to, čo tu je.
Ako sa cítite, keď vidíte svoje žiačky učiť v MŠ, beriete to aj ako vašu zásluhu?
Samozrejme, že to beriem aj ako moju zásluhu, ale aj zásluhu všetkých kolegov, ktorí pracovali so žiačkami. Som pyšná, že sa tak vypracovali a že pracujú v MŠ.
Čo radi robíte vo svojom voľnom čase?
Veľmi rada športujem, pasívne. Robím chôdzu, bicykel, rada plávam cez leto, ale mám najradšej more.
Rada čítam knihy, lúštim krížovky, osemsmerovky.
Aký žáner kníh čítate?
Historicko-romantický, kriminálny žáner. A veľmi rada pozerám kriminálky v televízii, to zbožňujem. Rada
si prečítam naše slovenské autorky, ako sú Táňa Kelemenová, Briestenská, mnohé ďalšie mám rada, lebo
píšu naozaj zaujímavo.

Vypracovali: Lenka Ličková a Simona Kekeláková II.B

