
 

 

1. Mali ste jednoznačný smer, že sa stanete učiteľkou alebo ste sa rozhodovali medzi viacerými 

povolaniami? (Ak ste sa rozhodovali medzi viacerými, aké to boli a prečo?) 

To, že sa stanem učiteľkou, som dlho netušila napriek tomu, že učiteľkou bola moja mama aj mamina 

sestra. Na vysokej pedagogickej škole som začala diaľkovo študovať, až keď som mala 34 rokov, keď 

som už mala založenú rodinu a starala som sa o dve deti. Dovtedy som prešla viacerými povolaniami 

- referentka odbytu výrobkov v papierňach, kultúrna referentka v kúpeľoch, recepčná... Stále som si 

však uvedomovala, že to asi nie je to, čo by som chcela robiť dlhodobo a stále som sa zamýšľala nad 

tým, akým smerom by som sa mala vybrať, aby ma moja práca dokázala stále napĺňať a posúvať 

vpred. Napokon som sa rozhodla práve pre učiteľské povolanie a dodnes som toto svoje rozhodnutie 

neoľutovala. 

2. Čo myslíte, ako sa dá urobiť dobrý dojem na žiakov? 

Stále neviem, či môj názor na túto problematiku je správny a neviem, či sa to niekedy aj dozviem, 

ale podľa mňa, učiteľ by mal byť v prvom rade sám sebou, nemal by sa na nič hrať (napríklad na 

neomylného Boha), ale za veľmi dôležité považujem aj ďalšie vlastnosti, ako sú ľudskosť, spravodli-

vosť, čestnosť, ale aj primeraná náročnosť a mnohé ďalšie charakteristiky. 

3. Keby ste  mali možnosť učiť  ešte dva ďalšie predmety, ktoré by to boli a prečo? 

Ja mám aprobáciu na vyučovanie štyroch predmetov - slovenský jazyk a literatúra, matematika, in-

formatika a etická výchova - čo je podľa mňa celkom vysoký počet (aj keď v súčasnosti neučím všetky 

tieto predmety). Ak by som mala k nim pridať ešte ďalšie dva, bola by to asi hudobná výchova, pre-

tože k hudbe mám od detstva pozitívny vzťah a aj na základe doterajšej skúsenosti myslím, že by 

som ju učila rada a ďalším predmetom by bol niektorý z predmetov technického smeru, napr. fyzika, 

elektrotechnika, technické kreslenie alebo niečo podobné, pretože prírodovedné predmety patrili 

vždy medzi moje obľúbené (ale na našej škole by sa asi v tomto smere nedalo veľmi uplatniť). 

4. Čítate radi ? Ak áno, aký žáner máte najradšej? 

Čítanie kníh je v mojom prípade oblasť, v ktorej by som sa chcela trocha zlepšiť. V detstve a aj v 

mladosti som čítala veľmi veľa a veľmi rada, ale postupom času som čítala, a čítam menej. V súčas-

nosti sa venujem najmä odbornej literatúre. Keď si nájdem čas a mám chuť na beletriu, najčastejšie 

Našou úlohou, ako potencionálnych novinárok,  

bolo zistiť čo najviac zo života učiteľa, a tým sa viac 

priblížiť k jeho plánom, cieľom, či spoznať jeho 

osobný názor. Bolo nám potešením zistiť viac 

informácií o pani učiteľke  

Mgr. Viere Weissovej, 

ktorá sa s našimi otázkami hravo popasovala 

a svojimi odpoveďami nás veľmi milo prekvapila. 

 



siaham po súčasných slovenských a českých autoroch, pričom uprednostňujem príbehy, v ktorých 

je kvalitne psychologicky, s nadhľadom a podľa možnosti aj s humorom, spracovaná tematika me-

dziľudských vzťahov, ale rada si prečítam napríklad aj klasickú detektívku. 

5. Kto bol/ je pre vás najväčším vzorom, či už v povolaní, alebo v osobnom živote? 

Pre mňa je vzorom každý človek, ktorý svoj život prežíva, resp. prežil plnohodnotne, pričom svojím 

konaním aspoň maličkou mierou prispieva k zlepšovaniu sveta či mikrosveta okolo seba. Ak by som 

mala vymenovať všetkých ľudí, ktorí ma v niektorom smere inšpirujú, bol by to veľmi dlhý zoznam, 

ale na druhej strane nemám taký vzor, ktorý by bol v mojich očiach na najvyššom piedestáli.  

Vypracovali : Simona Kekeláková & Lenka Ličková z 2.B 

 


