
 

Dokázali by ste prísť oblečená do školy  v pyžame? 

Nie, aj keby som meškala, našla by som si čas ob-

liecť sa.  

Na akú odpoveď žiaka nikdy nezabudnete? 

Nezabudnuteľných odpovedí je viac, či v kladnom 

alebo zápornom  zmysle. Nezabudnuteľná odpoveď 

bola na ústnej časti maturitnej skúšky. Ide o to, že 

žiak sa musí pri odpovedi vynájsť a jeden  žiak sa vy-

našiel tak, že sa jednoducho vyhol otázke  - zodpo-

vedal najskôr moju otázku, potom sa posunul na 

ďalšiu, tam povedal jednu vetu a vrátil sa naspäť 

k mojej otázke. Všetkých nás rozosmial, ale všetko 

závisí aj od toho, koho máte v komisii. 

Mali ste niekedy také nervy, že ste chceli odísť z ho-

diny? 

Nie, som dosť trpezlivá a doma  sa upokojím v zá-

hradke, alebo v zime pri starostlivosti o kvety. Nie-

kedy ma upokojí aj susedov pes.  

Čo radi robíte vo svojom voľnom čase? 

 Je známe, že mám rada prírodu, venujem sa svo-

jej záhradke pestujem si tam ovocie a zeleninu, ale 

v zime zase rada čítam, pozriem si niečo zaujímavé 

v televízii a popritom pletiem, i keď mnohé dievčatá 

to už v dnešnej dobe moc nevedia. Ale v poslednej 

dobe sa situácia mení. Stalo sa mi, že prišla za mnou 

jedna žiačka s otázkou,  či môže pliesť, ale za hodinu 

mala toho spraveného menej ako ja za pol hodinu 

(bolo to na krúžku ). No snaha sa cení.  

Prečo ste sa rozhodli učiť na našej škole? Ako dlho 

už tu učíte?  

Neplánovala som pracovať v školstve, ale život to 

tak zaradil. Ako sa hovorí - Človek mieni pán Boh 

mení. Ale vôbec neľutujem, že to takto život zariadil.  

Sú dni, kedy sa Vám nechce ísť do práce alebo sa 

vždy tešíte na nové zážitky? Prečo? 

Vždy sa nájde deň, keď je človek veľmi vyťažený 

a vtedy sa neteší na prácu, ale vždy sa premôžem, 

lebo každý deň  zažijem niečo pekné a obohacujúce 

a na konci dňa som rada, že som sa premohla.  

Aké učivo z biológie Vás najviac baví a ktoré radi 

učíte?  

Nemám obľúbené žiadne učivo. Každá téma má 

niečo do seba, je niečím zaujímavá, ale veľmi ma po-

teší ak si žiak nájde nejakú tému, ktorá ho zaujme.  

Máte nejaký sen, ktorý by ste si chceli splniť? 

Je pekné snívať, ale beriem život taký aký je. 

Viem, že vždy prinesie niečo zaujímavé.  

Je nejaká známa osobnosť, ktorá Vás inšpiruje? 

Prečo?  

Žiadnu osobu nepoznáme na 100 %. Tých osob-

ností, ktoré má inšpirujú je viacero – herci, špor-

tovci, hudobníci ...  z každej si  zoberiem niečo, čo sa 

mi na nej páči – skromnosť, pracovitosť, vtipnosť, 

odhodlanosť, vytrvalosť .... Inšpirujúce sú aj osob-

nosti, ktoré žili v minulosti – Štefánik, Štúr ..... 

RNDr.  Marieta Pišková 
je pani učiteľka s veľkou trpezlivosťou, a to najmä k nám, 

„učenia chtivým“  žiakom.  Motivuje, povzbudzuje a inšpi-

ruje. Z vlastnej skúsenosti môžeme povedať, že odpovede 

pri nej sú najlepšie. Na hodiny si  vždy berie čarovné vre-

cúško, v ktorom ukrýva čísla. Je čestná, spravodlivá a tak-

tiež má aj zmysel pre humor a  práve preto sme si ju vybrali 

na krátke (aj drzé) interview.  Ju len tak niečo nerozhádže, 

veď, posúďte  



Máte nejaké motto a prečo práve také? 

Je ich viac, ktorými sa riadim:   

Nerob druhým to, čo nechceš, aby robili tebe. 

Celý život pokladaj za školu, v ktorej sa treba zo 

všetkého a od každého učiť. 

Ži tak, aby si nikdy nemala túžbu vrátiť čas späť. 

Všetko, čo žije, má na život právo 

Po prečítaní viete asi prečo práve tieto. 

 

 

Ďakujeme pani učiteľke za zaujímavé a trpezlivé odpovede, z ktorých sme sa o nej mohli dozvedieť o trochu viac.  

Vanesa Anna Sádecká, Nina Holosová. Aneta Duchoňová z 2.B 

 

 

 

 


