
Každý de  v mojej práci ma nap a.ň ĺň
Mgr. Galina Šimon i ová pracuje siedmy rok ako profesorka angli tiny na Pedagogickej ač č č  

sociálnej akadémii v Bratislave. Vyštudovala prekladate stvo, ale po as materskejľ č  
dovolenky si dorobila pedagogické minimum a z asových dôvodov sa rozhodla preč  

výu bu jazyka, ktorý ju od mladosti ve mi zaujímal. So svojím manželom má troch synov ač ľ  
žije v Bratislave. 

AB: Kedy ste sa rozhodli pre 
výu bu anglického jazyka ač  
pre o práve angli tina?č č

AB: Mali ste niekedy chu  zmenť -
i  povolanie a ke  áno, aké steť ď  
vyskúšali?

GŠ: Rozhodla som sa po as mač -
terskej dovolenky, pretože som si 
uvedomila, že moje pôvodné 
rozhodnutie, práca prekladate ky,ľ  
by mi prive mi skracovalo asľ č  
strávený s mojimi de mi preť  
nestálu pracovnú dobu. Anglický 
jazyk sa mi ve mi pá i.ľ č

GŠ: Áno, pred tromi rokmi som 
mala pocit, že som tu zbyto ná,č  
pretože študenti sa neu ili ač  
nemali o anglický jazyk ve kýľ  
záujem. Svoju prácu som  vtedy 
na mesiac po as prázdninč  
zmenila, pracovala som ako asist-
entka riadite a, ale absolútne maľ  
to nebavilo a nenap alo. ĺň

AB: Ste na tejto škole spokojná, 
alebo by ste nie o zmenili?č

AB: Ste spokojná s tým ako 
žiaci na tejto škole ovládajú 
anglický jazyk?

GŠ: Som maximálne spokojná. 
Som tu siedmy rok a každý deň 
strávený na tejto škole ma nap a.ĺň  
Teším sa sem a cítim sa tu ve miľ  
fajn. Myslím, že som sem mala 
prís  hne  a nestráca  as na preť ď ť č -
došlých dvoch školách. 

GŠ: Nie, mohli by ho ovládat ove aľ  
lepšie pri tomto po te hodín. Somč  
presved ená, že keby sa domač  
pripravovali a u ili, zvládli by toč  
ove a lepšie. Ale es  výnimkám.ľ č ť

                                                                 Alica Barošová 2.C


