




Interview - tak trochu 
netradične

Naše interview je tentokrát netradičné 
– dvojité. Deviatakov sme sa pýtali na ich 
nového triedneho p. učiteľa Vladimíra 
Baďuru a p. učiteľovi sme položili otázky, 
ktoré si preňho pripravila jeho trieda:
Čo nám môžete prezradiť o vašom novom 
triednom učiteľovi?
Očakávala som, že nebude robiť zasadací 
poriadok. Ale je to dobrý učiteľ. Zasadací 
poriadok mení každý druhý týždeň.

Náš nový triedny učiteľ je super. Veľmi sa 
mi páči, že nás každý mesiac presádza a 
ak naša trieda niečo vyvedie, snaží sa to s 
nami (v duchu pohody) prebrať. Dobré je, 
že je muž, lebo chalani majú pred ním väčší 
rešpekt.
Na našom novom triednom sa mi páči, že 
mu na nás záleží.

Triedny je dobrý, až výborný. Ale chcem, 
aby sme na telesnej viac hrali futbal a nie 
behali a cvičili ako kulturisti.

Náš triedny je super. Máme ho veľmi radi. 
Je veľmi milý, láskavý, ale najmä veľmi 
vtipný. Nemá chybu. Minule, keď nám 
doniesol cukríky. Veľmi ma tým potešil, ale 
nielen mňa, ale aj ostatných spolužiakov.

Je na nás dobrý, aj keď mi na neho nie. 
Snažíme sa polepšiť, ale akosi nám to nejde. 
Všetko rieši s rodičmi a nie s nami. Čakal 

by som od neho viac dôvery. A mohol by 
oceniť našu snahu. Máme ho radi a nevy-
meníme ho. (J. Špando)

Mohol by viac chodiť do triedy.

Je super, ale mohol by nám dávať ľahšie 
telesné.  (Viktor Kuľka)
Mal by byť prísnejší na chalanov, ale iba 
niektorých! A mohol by nás zobrať na cha-
tu, ale iba niektorých.

Očakávala som, že bude prísnejší a bude 
stále po nás kričať. Ale v skutočnosti je iný. 
Nekričí po nás a keď chalani niečo urobia, v 
pokoji sa s nimi porozpráva. Mám ho veľmi 
rada, aj keď ho máme posledný rok. Bude 
mi veľmi smutno za ním. Neviem, či bude 
ešte taký aj na strednej.

Myslím si, že p. uč. Baďura je super tried-
ny. Myslím si, že kolektívne nám veľmi 
„sadol“ a že ho máme radi. Vie nás celkom 
dobre pochopiť. Tiež nás vedie k dobru, ale 
nie vždy ho poslúchneme. Tiež vie toho 
dosť vybaviť, čo sa týka triednych vecí. Je 
tiež spoľahlivý a zodpovedný. Je aj vtipný. 
Takže som rada, že je náš triedny.

Niekedy je na nás až moc tvrdý, ale asi si tú 
tvrdosť zaslúžime. My sme s ním spokojný, 
aj keď sme si mysleli, že keď budeme mať 
jeho ako triedneho, že budeme lepší, posluš-
nejší. Prajem mu veľa trpezlivosti a nervov 



s nami. Dúfam, že keď budeme odchádzať, 
tak mu budeme chýbať. 

Pán učiteľ, stále veríte, že sa naše správanie 
a prospech zlepšia?
Ja si myslím, že každý má prospech taký, aký 
si zaslúži a ako sa snaží.  A s tým správaním 
je to tak, že aj ja som bol žiakom, mal som 
14-15 rokov a tiež sme zvádzali rôzne“ vylo-
meniny“.  Aj umývadlo sme rozbili, keď sme 
hrali po vyučovaní futbal v triede so špon-
giou.  Ale verím, že z vás vyrastú seriózni a 
slušní ľudia, ktorí sa zaradia do života  a na 
niektorých možno  budeme aj hrdí, že navšte-
vovali práve našu školu.
Aký máte z nás pocit?
Verte, nie je to dobrý pocit, keď skoro každú 
prestávku počúvam rôzne sťažnosti na vás. 
Ale mám taký vnútorný pocit  a mnohokrát 
aj vidím, že mimo školy ale aj v škole,  ste 
mnohokrát iní, slušní ľudia. Pristavíte sa,  
pozdravíte dokonca aj niekoľkokrát denne, 
porozprávate sa, ba aj pomôžete.   Ja osob-
ne mám pocit, že niekedy, najmä chalani, sa 
potrebujú v partii trochu popredvádzať, ale 
inak ste podľa mňa celkom fajn.
Ste rád, že ste náš triedny?
Áno. Keď mi pán riaditeľ oznámil pred pol 
rokom túto možnosť, v podstate som sa roz-
hodol ihneď.  Bola to pre mňa  nová  skúse-
nosť  a výzva. A nové veci a výzvy ja  prijí-
mam rád.
Čo by ste zmenili v našej triede?
Hovorí sa, že dobré ponechaj, zlého sa zbav. 

Keď sa na to pozriem s troškou humoru, 
tak z materiálnych vecí by som vyme-
nil okná, lavice, stoličky a tabuľu.  No 
a ostatné, hlavne vás, by som ponechal. 
Osud a okolnosti a možno aj náhoda 
vás, ako žiakov,  dali dohromady. Preži-
li ste spolu niekoľko rokov svojho živo-
ta.  Boli aj pekné chvíle, aj tie horšie. 
Bola sranda aj smútok.  Bol smiech a 
určite aj plač.  Bola aj závisť, aj želania. 
A  zmenu zariadi sám život, keď sa za 
niekoľko ešte spoločných dní vo vašej  

triede 9.A  „rozutekáte“  do škôl, neskôr do 
práce, možno do zahraničia a pôjdete každý 
svojou vlastnou životnou cestou.
Čo ste včera jedli na raňajky?
Keď to čítame dnes, raňajky boli včera. Keď 
to budeme čítať po týždni, už to nebude vče-
ra...Ale vo všeobecnosti u mňa platí, že tri 
až štyrikrát do týždňa raňajkujem ryby. A 
konzumujem ich aj v iné časti dňa v rôznej 
forme a úprave. Okrem toho, že ich mám rád, 
hovorí sa, že sú aj zdravé.

 A na záver mimo otázok chcel by som vám 
aj touto cestou, moji milí deviataci, zaželať 
na vašej ďalšej životnej púti  len to najlep-
šie. Hlavne veľa zdravia, veľa šťastia, veľa 
dobrých rozhodnutí, ktoré na  vás čakajú, 
veľa kamarátov a priateľov. Neskôr šťastnú 
rodinu a dobré zamestnanie. Nezabudnite na 
svoju školu, ktorá vás formovala,  na svoje 
pani triedne učiteľky, ktoré vás viedli, neza-
budnite ani na ostatných učiteľov, ktorí sa 
vám snažili odovzdať časť svojich vedomos-
tí prostredníctvom predmetov, ktoré vás vyu-
čovali. Verím, že budete spomínať na mnoho 
pekných zážitkov a chvíľ, ktoré ste určite za 
niekoľko rokov v škole prežili. A keďže za 
pár dní sa ukončí ďalší školský rok, pre vás u 
nás ten posledný, ostáva mi povedať:  Držte 
sa a niekedy dovidenia.

Váš triedny Vlado Baďura.
Za pomoc pri realizácii interview ďakujeme 
p. učiteľke Veronike Sojkovej.


