Исидора Трифуновић
Наставница српског језика и књижевности
Родила се 22. септембра 1997. године у Чачку. Ако је веровати положају звезда тога
јутра, одређено је да ће бити, ни мање ни више, него дупла девица. Особине овог знака,
као што су упорност и педантност, могу бити од велике помоћи у животу, али исто тако и
велико оптерећење. Како нема само позитивне особине, ту је и тврдоглавост (само људи
у њеном окружењу знају како им је).
Дипломирала је на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу и стекла звање
дипломирани филолог – србиста. Међутим, то јој није било довољно, па је уписала и
мастер академске студије на истом факултету, како би крунисала своју велику љубав
према матерњем језику.
Диплома јој је омогућила да се већ након завршетка факултета опроба у улози
наставнице. Будући да воли изазове, прихватила је ову велику одговорност. Од тада јој
рад са децом представља велику мотивацију за даљи напредак.
Гаји велику љубав према путовањима и књигама. Слободно време користи како би
отпутовала на неко необично место, а допадају јој се источна култура и оријентални дух.
Када за то нема довољно средстава, књиге су јој велико уточиште јер омогућавају
телепортовање у било који крај света и било које време, као временска капсула.
Говори енглески и немачки језик, а познаје и основе шпанског језика (резултат
утицаја шпанских серија у детињству).
Да не помислите да Исидора све време проводи учећи, она воли да планинари са
псом Медом. Велики авантуриста у души, а заправо велика шепртља у стварности.
Прва озбиљнија ствар која јој се десила у одраслом животу била је прилика да ради
у онлајн школи „Сава”. По препоруци колегинице Наталије, заинтригирана њеним
позитивним искуством, одлучује да се опроба у овом послу. На самом почетку постављен
јој је изазов да овлада низом рачунарских техника како би могла држати онлајн часове,
али је добила велику подршку и разумевање колектива. Осећа велику срећу када се
дружи са ђацима из различитих делова света, а још већу срећу јој буди осећај када
заволе српски језик.
Верује у то да се добро увек добрим враћа и да има бар мало наде за овај сурови
свет.

