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Učiteľka z elektrotechnickej
priemyslovky sa prebojovala
do finále ankety Zlatý Amos
Zlatý Amos je anketa o najobľúbenejšieho učiteľa.
Pedagóga do ankety musia navrhnúť a prihlásiť žiaci
a to tým, že vyzbierajú v konkrétnej škole podpisy na
jeho nomináciu. Študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej (SPŠE) v Prešove to urobili a prihlásili učiteľku matematiky a chémie Annu Budišovú,
ktorá na škole pôsobí už 33 rokov. Spolu sa prebojovali až do finále, a aj keď učiteľka v Pezinku napokon
Zlatého Amosa nezískala, pre druhákov SPŠE „zlatou“
bola a aj ostane.
Na myšlienku prihlásiť Annu
Budišovú do ankety prišiel druhák Timotej Mariňák. „Učí matematiku a chémiu a tieto predmety vo všeobecnosti nepatria
medzi obľúbené, ale vďaka
našej triednej ich milujem. Je
skvelá nielen ako profesorka,
ale aj ako človek. Je nám veľkou oporou a môžeme sa na ňu
s dôverou obrátiť s akýmkoľvek problémom, lebo vieme,
že nás nikdy neodmietne. Od
prvej hodiny som si ju veľmi
obľúbil a nie som jediný. Nomináciu do ankety sme zorganizovali práve preto, ale
preto, aby aj ona cítila, že ju

máme radi a ceníme si jej prístup k nám,“ povedal o zrode
myšlienky Timotej Mariňák.
Jeho kamarát Lukáš Vangor mu
pomohol so zbieraním podpisov
na nomináciu do ankety. Vyzbieral v škole 250 podpisov a mohli
Annu Budišovú prihlásiť na Zlatého Amosa. Neskôr sa dozvedeli, že spolu s ďalšími 10 učiteľmi
postúpila do celoslovenského
semifinále.

Sranda sa skončila,
museli zabrať
Zrazu stáli aj so svojou učiteľkou pred dvoma úlohami. Ich

V scénke zahrala Anna Budišová matku Bedřicha Smetanu.

Anna Budišová s moderátorkou Adelou Vinczeovou.
prvou úlohou bolo vytvorenie
videovizitky, v ktorej mali verejnosti predstaviť svoju učiteľku
a potom absolvovali ešte krátky
rozhovor s moderátorkou Adelou Vniczeovou. Druhou úlohou
bola takzvaná voľná disciplína.
Tohtoročnou témou boli svetoví skladatelia v rôznych divadelných žánroch. Nemohli si
však vyberať. Organizátori im
pridelili konkrétnu úlohu. Mali
sa popasovať s Bedřichom Smetanom v historickej romanci. Na
nacvičenie scénky mali mesiac.
„Po mesiaci tvrdej driny nás
pozvali do Pezinka a prišiel
čas ukázať, čo sme vytvorili.
Aj napriek tomu, že ostatné
scénky boli na vysokej úrovni,
podarilo sa nám prebojovať
medzi šiestich finalistov. To
bola pre nás všetkých osobná
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výhra,“ popísal priebeh ankety Timotej Mariňák. Dodal, že
pri tej príležitosti mali možnosť spoznať svoju učiteľku aj
ako režiséra a úžasného herca.
„Vždy je plná energie, elánu,
dokáže nás povzbudiť aj rozosmiať. V historickej romanci
hrala Bedřichovu mamu a pre
nás sa v tej chvíli tiež stala
akousi druhou mamou. Naša
trieda je teraz jedna veľká rodina. Takú triednu nám môže
každý závidieť,“ poznamenal
Lukáš Vangor.

Prebojovali sa až do finále
Anna Budišová bola vo finále jedinou východniarkou. Jej súpermi boli stredoškolskí učitelia zo
Šurian a Modry. Na prezentáciu
predstavenia mali len dve minúty. „Mali ťažkú úlohu do krátkeho časového úseku vtesnať
príbeh o živote Bedřicha Smetanu tak, aby to malo hlavu aj
pätu. Ešte ťažšie to bolo zahrať
ako historickú romancu. Pre
učiteľku matematiky a chémie
to nebolo ľahké, rovnako pre
technicky zameraných žiakov
vo veku 16-17 rokov. Klobúk
dole pred nimi. Išli s kožou
na trh, postavili sa na javisko,
pred kamery a zahrali to. Ukázali odvahu a zároveň úctu
k svojej obľúbenej učiteľke,“
zhodnotila prístup všetkých zú-

Zľava Martin Mormák, Alexander Kolšovský, Kristián Michalík, Eva Budišová. Adela Vinzeová, Matúš Vranka,
Timotej Mariňák a Lukáš Vangor.
častnených učiteľka SPŠE Henrieta Mihalíková. Viacerí diváci
sa o scénke vyjadrovali veľmi pochvalne a niektorí učiteľku Annu
Budišovú považovali za jasnú favoritku ankety.

Anna Budišová:
„Ja a moji chlapci sme
získali oveľa viac....“
Tretia súťažná disciplína bola
odpoveď na otázky, ktoré pripravili deti Základnej školy
v Kechneci. Otázku sa dozve-

Najväčší trapas
Triedna učiteľka Anna Budišová bola pozvaná do školskej
rozhlasovej relácie ako hosť.
Reláciu pripravovali dvaja
študenti a bežala „naživo“
počas veľkej prestávky. Školský rozhlas však už mal svoje
roky a aj svoje muchy, preto
si to všetko chceli študenti a
učiteľka ešte pripraviť pred
samotným vysielaním. Prišli
do štúdia niekoľko minút pred
zvonením. Jeden zo študentov povedal čosi smiešne a
učiteľka sa začala smiať. Lenže medzitým omylom zapli
nesprávny gombík a smiech
učiteľky sa cez rozhlas šíril po

všetkých triedach, v ktorých
ešte prebiehalo vyučovanie.
Okamžite do štúdia „priletela“
zástupkyňa aj niekoľko vyučujúcich. Nuž, čo sa stalo, už sa
neodstane, plánovanú reláciu
študenti začali slovami: „Nášho hosťa ste už mali možnosť
spoznať podľa smiechu.“
Ďalej už išlo všetko podľa
plánu - študenti kládli otázky, učiteľka odpovedala. Až
keď vyšli po skončení relácie
z rozhlasového štúdia, zistili,
že tentoraz z celej relácie nebolo v triedach počuť vôbec
nič.

deli až na javisku a tak museli reagovať pohotovo a trochu improvizovať. „Poslednú
disciplínu som zvládla aj
vďaka môjmu „fanklubu“
pozostávajúceho zo študentov a priateľov našej školy. Aj
keď som nezískala titul zlatý
Amos, ja i moji chlapci sme
získali omnoho viac. Spoznali sme mnoho úžasných, zaujímavých a inšpiratívnych
ľudí, nadviazali nové priateľstvá. Mali sme možnosť vidieť prácu zvukárov, osvetľo-

vačov, pracovať pod vedením
režisérov. V neposlednom
rade sme sa i my navzájom
lepšie spoznali, prehĺbili a
upevnili sa naše vzájomné
vzťahy. A čo môže byť krajšie pre učiteľa, ako keď mu
študenti povedia: Pani profesorka, pre nás ste Zlatý Amos
aj tak Vy,“ povedala o celkovej
atmosfére a priebehu ankety
Anna Budišová.
Anna Košuthová
Foto: SPŠE

Zlatý Amos
Tento rok sa konal 13. ročník
súťaže a Naj ankety o najobľúbenejšieho učiteľa, učiteľku na Slovensku Zlatý Amos
5. mája v Pezinku. Za uplynulých 12 rokov organizátori
ocenili viac ako 90 učiteľov
z celého Slovenska. Do ankety Zlatý Amos sa počas jej
trvania zapojilo viac ako 40
tisíc žiakov, 551 základných
a stredných škôl, organizátori dostali 693 učiteľských
nominácii. Učiteľom, žiakom
a školám zapojených do ankety odovzdali viac ako 101
tisíc eur.

Hlavný organizátor ankety
Zlatý Amos je OZ ADEVYK,
hlavný partner je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR a hlavnou tvárou ankety je Igor Timko zo
skupiny No Name. Titulom
Zlatý Amos 2019 sa od nedele 5. mája bude hrdiť učiteľka
prvého stupňa Petra Kubičková zo Žiliny. Okrem udelenia
hlavného titulu Zlatý Amos
boli udelené aj ďalšie ceny a to
Zlatá škola, Pedagóg na ktorého sa oplatí spomínať, Naj
učiteľ národnostných menšín
a Učiteľ bez predsudkov.

