Máj/Jún 2013

ISSN 1338 - 2748

Comenius
Minikurz posunkového jazyka

Veľtrh

ZUČ

Workshop
Prednáška

V tomto čísle nájdete:

Fond audiovizuálnych médií
- Prednáška...4

7...Comenius

Workshop v Grazi...10

13...Veľtrh

Minikurz posunkového
jazyka...14

16...ZUČ

Elektronický mesačník, ISSN 1338 - 2748

Vydavateľ: Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich
s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Sídlo: Jelačičova 4, 821 08 Bratislava
Prevádzka: Ľubinská 13, 811 03 Bratislava
Šefredaktor: Mgr. Jozef Rigo
Redaktori: Mgr. Angela Hefty, PhD., MgA. Michal Hefty, Ľudmila Baťová, Bc. Tomáš Slezák
jazyková korektorka: Barbara Randušková
E-mail: ozmyslim@gmail.com

Milí čitatelia a čitateľky,
sme radi, že ste opäť siahli po našom časopise...Začneme netradične, s hádankou: Čo uteká
a nohy nemá ? Čas.
Áno, čas veľmi rýchlo beží. Zdá sa to nedávno, čo boli Vianoce a jarné prázdniny. Už sme oslávili aj sviatok zaľúbených. Zmerali sme si sily v rôznych aktivitách a povinnostiach... Čoskoro k nám
zavíta jar. Slniečko a teplý jarný vzduch nás preberie k životu po dlhej zime. Okrem teplejších
a dlhších dní nás čakajú aj povinnosti, predovšetkým našich kurzistov posunkového jazyka. Je nám
stále teplejšie a teplejšie a za rohom už na nás vykúkajú letné prázdniny.
V tomto dvojčísle nájdete už dlho očakávaný článok s výsledkami z jedinečného festivalu 21. ročníka
Záujmovo-umeleckej činnosti nepočujúcich detí a mládeže, ďalej Vás bližšie oboznámime so spôsobmi
práce a tvorivosti s partnerskými krajinami v projekte Comenius, a samozrejme, nezabudli sme na

Vaše zaujímavé príspevky, ktoré ste nám napísali ako je autorská rozprávka o psíkovi Centíkovi
a jeho kamarátovi Filipovi, zaujímavé interviewy s nepočujúcimi osobnosťami, na ďalší jazykový kútik
a iné zaujímavé články z prostredia OZ Myslím...
Prajeme Vám, aby ste jar privítali s úsmevom, v plnom zdraví a aby ste do plnenia ďalších povinností mali dostatok elánu, radosti a vôbec pozitívnej energie...
Tak čo, už sa tešíte?
„Pekné slovo, úprimný a milý pohľad od priateľa sú dnes vzácnejšie ako diamant vo výkladnej skrini“.

Váš Jozef Rigo
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II. Ateliér prekladu pre audiovizuálne médiá
Katedra translatológie, Univerzita Konštan-

učebných materiálov pre návštevníkov kurzu slo-

tína Filozofa v Nitre, Slovenská spoločnosť prekla-

venského posunkového jazyka. Ako na každý

dateľov odbornej literatúry a Slovenská spoločnosť

jazyk ktorý sa človek učí, potrebuje mať aj štu-

prekladateľov umeleckej literatúry organizovala

dent posunkového jazyka svoje vzdelávacie ma-

v dňoch 22. – 24. 4. 2013 sériu prednášok II.

teriály, do ktorých sa môže vo svojom voľnom

Ateliér prekladu pre audiovizuálne médiá v

čase pozrieť. Tlačené materiály však nie sú až

Divadelnej kaviarni Tatra

tak dobre uplatňovaným

v budove Starého divadla

spôsobom na prehlbovanie

Karola

Nitre.

učiva v prípade posunko-

Ateliér prekladu pre audio-

vého jazyka. Je to tak

vizuálne médiá bol organi-

z dôvodu vizuálno – moto-

zovaný už po druhýkrát.

rického charakteru posun-

Cieľom prednášok na rôzne

kového jazyka. Gramati-

témy audiovizuálneho pre-

ku, slovnú zásobu nie je

Spišáka

v

kladu bolo poukázať a navodiť študentov Univerzi-

možné zaznamenávať dobre tlačenou formou.

ty Konštantína Filozofa v Nitre na prácu a tým pá-

Práve z toto dôvodu dobrý výučbový materiál je

dom poukázať aj na prax použitia audiovizuálnej

ten, ktorý zobrazuje jazyk vizuálne, preto sa dá-

techniky. Boli sme radi, že takýmto spôsobom sa

va prednosť v Myslíme tvorbe elektronickým vý-

dostalo do popredia použitie audiovizuálnych mé-

učbovým materiálom ako tlačenej forme mate-

dií pre osoby so sluchovým postihnutím. Teda išlo

riálov, ktorá umožňuje výhodu samo učenia či

nielen o možnosti použitia týchto foriem pre špeci-

samostatného cvičenia pre študenta aj vo voľ-

fickú skupinu osôb so zdravotným postihnutím,

nom čase nielen na výučbovej hodine. Na strane

ale taktiež to bola možnosť

druhej vizuálne nahrávky

poukázať na plnohodnotné

predstavujú aj účinný ná-

získavanie

stroj

informácií

pre

na

zabezpečenie

osoby s poruchou sluchu

rovnakého

prístupu

cez audiovizuálne prostried-

k informáciám pre použí-

ky. Na tejto prednáške sa

vateľov slovenského po-

predstavilo občianske zdru-

sunkového jazyka formou

ženie Myslím – centrum kul-

poskytovania

informácií

túry Nepočujúcich. V úvode prednášatelia Angela

a prekladov do slovenského posunkového jazy-

Hefty a Michal Hefty predstavili činnosť Myslím.

ka, ktoré občianske združenie uskutočňuje. Pred-

Urobili to preto, aby objasnili študentom, ktorí ne-

nášatelia zároveň objasnili záujemcom, aké sú

majú jasné predstavy čo môže robiť občianske

požiadavky audiovizuálnych nahrávok: personál-

združenie, kde pracujú Nepočujúci a aký môže byť

ne, materiálno – technické na uskutočnenie dob-

zámer ich práce v súvislosti audiovizuálnymi pro-

rej nahrávky. S prednáškou, „O výrobe skrytých

striedkami. Vysvetlili, že tvorba audiovizuálnych

titulkov“ sa predstavili pracovníci Altop service

nahrávok priamo súvisí s tvorbou cvičení a

Martin Šauša a Anna Bartalová. Oboznámili
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študentov s vhodnými požiadavkami pri

tvorbe

s zaujímavým odborným vedomostiam z hľadiska

správnych skrytých titulkov. Vysvetlili aký je roz-

titulkovania. Celou udalosťou sa niesol aktívny

diel medzi skrytými titulkami zobrazujúcimi sa pri

záujem študentov nielen z pohľadu vyššej náv-

nastavení cez teletext a otvorenými titulkami.

števnosti ale aj z hľadiska záujmu, ktorí študenti

Poukázali na vhodné spracovanie tituliek, ktorá je

prejavili na záver prednášky pričom sa aktívne

závislá aj okrem presného zobrazenia hovorené-

pýtali na rôzne témy, ktoré priamo alebo nepria-

ho

tituliek

mo súviseli s prednáškou. Z hlbokých dojmov

z hľadiska času, farby, a zobrazenia informácií

študentov vysokej školy prinášame jeden fejtón

zvukového doprovodu relácie, ktorí v prípade

študenta Martina Glézla, študenta odboru pre-

osôb s poruchou sluchu obtiažne vnímať, ale ta-

kladateľstvo a tlmočníctvo jazykovej kombinácie

kisto nesie pre nich informačný význam. Mirka

AJ a NJ, ktoré si môžete prečítať nižšie. Dúfajme,

Berezická s „Audiodeskripcia: vlak ktorý ešte

že v budúcnosti sa taktiež uskutoční

dobiehame“,

séria prednášok venovaná problematike osôb

slova

aj

na

a

vhodnom

doc.

zobrazení

Darina

Tarcsiová

s

„Alternatívne prístupy k čítaniu u detí so slucho-

s poruchou sluchu.

vým postihnutím s užším zameraním na využívanie

titulovaných

programov“

taktiež

podobná

Text: Angela Hefty
Foto: Archív, M.Hefty

prispel

Ateliér prekladu pre audiovizuálne médiá alebo,
ako blicovať zo školy dva razy bez absenčky.
Vzdelanie vždy bolo a dozaista aj bude

vestície premeniť na životodarné tekutiny. Teraz

kráčať s človekom bok po boku. Nakoľko je člo-

už vie, že na to aby prežil päťročnicu, nazývanú

vek tvor zvedavý, a potrebuje svoje mozgové zá-

aj ako dobyvatelia akademického titulu, medzi

vity nie len sem tam vyprášiť od pavúčiny, ale

vyššími predstaviteľmi často krát označovaná aj

nasakovať informácie ako špongia, honba po

ako Mgr. potrebuje správne investovať. Za tie

vzdelaní a túžba stať sa überčlovekom nás určite

roky driny a odriekania sa nám po akademickej

bude ešte veľmi dlho držať. Teda aspoň podakto-

pôde

rých. Pokiaľ má tvor zvaný aj ako maturant v 18

a strastiplné cesty známe aj ako prvý ročník sa

ešte stále pocit, že nevie čo od života chce, roz-

pomaly premieňajú na krajinku s príjemnými tu-

hodne sa pre tú jedinú racionálnu možnosť – vy-

ristickými chodníkmi.

soká škola. Takýmto spôsobom si konfrontáciu
s bezprostrednou realitou pekne krásne odloží o
päť rokov. Štúdium na vysokej škole so sebou
prináša veľa zaujímavostí, pre mladého tvora dovtedy nevídaných.

čoraz

ľahšie

kráča,

a

nedobytné

Teraz ako „štvrtáci“ podľa laického rozumu
a ako „prváci magisterského stupňa“ podľa oficiálneho názvu sa cítime na vrchole svojich síl.
Dokázali sme sa prebojovať cez triatlon známy aj
ako štátnice. Určite, niektorých statočných bojov-

Začne dostávať viac peňazí od rodičov,

níkov sme stratili, a museli do cieľa dobehnúť až

lebo sa samozrejme zvyšujú náklady na vzdela-

v auguste, no dokázali sme sebe, a aj autoritám

nie, býva na internáte, kde môže všetky tieto in-

našej inštitúcii, že sme skutočne správny akade-
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mický materiál. No to, že sme vyhrali bitku, ne-

extra termínov. Sadli sme si, výhľad bol dobrý,

znamená, že aj víťazstvo máme v kapse. Čaká

akustika

nás druhé, náročnejšie kolo, nie len na výdrž aj

V programe bola na 9:30 uvedená nasledujúca

ale aj na momentálny výkon. Ako mladí takmer

prednáška: „Audiovizuálny preklad ako nástroj

vzdelaní

dva,

na prekonávanie bariéry medzi nepočujúcimi

a rovnako vieme, že na to, aby sme aj z tohto bo-

a počujúcimi“ moderovaná manželským párom

jiska odchádzali so vztýčenou hlavou potrebujeme

pánom a pani Hefty. V momente ako som si pre-

každú pomoc akú len môžeme dostať. A tu sa do-

čítal to meno, otočil som sa k spolužiakovi a po-

stávajú na rad mimoškolské aktivity, aj tzv. nad-

vedal: títo budú dávať určite riadne „hefty“. Pán

stavbové, akou bol napríklad ateliér prekladu pre

Michal, ktorý celú prednášku viedol, si dokázal

audiovizuálne médiá. Na prvý pohľad nič moc, ne-

získať celé publikum bez toho aby zo seba vypus-

jaká stará kostra nás bude poúčať o tom, ako sa

til čo i len tón. Všetko to dokázal iba tými dvoma

dostali tam kam sa dostali, a ako sa tam my

hornými zakončeniami nášho tela, ktoré väčšina

s veľkou pravdepodobnosťou nedostaneme. Časy

ľudstva používa na písanie, ukazovanie, varenie,

sú zlé, priveľa absolventov, primálo pracovných

chytanie, škrabanie, tlieskanie, mávanie, špára-

príležitostí, nezabúdať na fakt, že teraz titul už

nie si v nose, možno na zdvihnutie gauču keď

kvázi nič neznamená.

nám zapadne diaľkový ovládač a tým to hasne.

ľudia

si

vieme

zrátať

dva

a

No sranda. Zábava na entú, ale pomysleli
sme si, odpadne nám pár seminárov, niektorí ľudia do toho zainvestovali a urobili si tu námahu

pozvať odborníkov aj z iných radov a poskytnúť
nám pohľad na vec nie len formou skrípt. Veľmi
oceňujem úsilie, zapálenie a prácu týchto, aj keď
je ich veľmi málo, profesorov a vyučujúcich na
univerzite, ktorí sa neboja vložiť do svojej práce
aj kus seba a dokážu tak motivovať svojich študentov. Utorok 9.15 sa partia približne 20 prvákov druhého stupňa magisterského odboru TAN/
TAR vyberá smer staré divadlo. Na prvý pohľad
nič výnimočné.

tak

akurát,

mohli

sme

začať.

Tento jeden človek dokázal pomocou svojich rúk
prednášať, a robil to tak zanietene a na 110%,
že mi neostalo nič iné, len mu prejaviť obrovský
hold a poďakovať sa mu za myšlienky, ktoré nám
prezentoval. Podal nám koncept ako človek so
sluchovým postihnutím funguje v spoločnosti, do
akej miery sa do nej dokáže začleniť a byť plnohodnotným členom ľudského súžitia, aká je interakcia medzi počujúcim a nepočujúcim človekom,
a ako im my, ako zdraví ľudia /teda aspoň
z diagnostického hľadiska, to znamená, že netrpíme žiadnou chronickou chorobou alebo postihnutím, no častokrát sa ukáže, že práve úbytok
jednej vlastnosti človeku dodá úplne iný rozmer/

Nejaký ten projektor, nejaké to plátno, pár

môžeme len malou snahou a ochotou starať sa

dôležito vyzerajúcich ľudí v obleku, samozrejme

o blížneho život uľahčiť. Charizmatický prejav

nejaké tie študentky pri vchode nám do rúk tlačia

pána Michala, atmosféra, ktorou miestnosť doslo-

brožúrky a pýtajú si dobrovoľný príspevok, de

va preplnil, jeho ľudský prístup a presvedčenie,

facto naše posledné peniaze, ktoré máte rozráta-

že treba život prijať taký, aký nám bol daný sna-

né na zvyšok dňa. Všetko štandardné. Staré dob-

žiť sa vyťažiť z neho maximum na mňa spravilo

ré, nesklame. Študenti sa usadia, prezrú si doku-

silný dojem. Dnes približne týždeň od jeho pred-

menty, ktoré už časom stihli dokrčiť, zrolovať ale-

nášky som sa stal členom na jeho portály, sna-

bo nalepiť spolužiakovi na tričko s pridaním pár

žím sa učiť základy slovenského posunkového
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jazyka a snažím sa viac vnímať svoje okolie nie

kategórie, a to buď počujete alebo nie. Môžu byť aj

len zrakom a sluchom, ale hmatom, čuchom

ľudia kt. v časti prijímajú zvuky, t.j. nedoslýchaví,

a inými

je veľký rozdiel medzi člove-

svoj vnútornými

kom, ktorý sa narodí s týmto

vnemami.

postihnutím

Čo som sa naučil?

ktorý

Viem, že keď sa rozprávame

postihnutím netreba oznaako

tým,

v priebehu života stratí sluch.

Viem, že ľudí so sluchovým
čovať

a

s nepočujúcim a neovládame

hluchonemých

ale ako nepočujúcich, že posunkový jazyk nie je
internacionálny, to znamená, že rovnako ako

písaný jazyk, aj posunkový jazyk je špecifický
pre každú krajinu. Rovnako ako sa

posunkový jazyk, máme zreteľne artikulovať a neskláňať hlavu, tak aby nám vedeli čítať z pier. Viem, že pri posunkovom jazyku
existujú pravidlá, no jeden pojem je
možné vyjadriť niekoľkými spôsobmi, čím

používa anglický jazyk ako nadnárod-

sa prejavuje individuálny štýl každého

ný komunikačný jazyk, tak sa aj napr.

človeka. Viem, že sa robia iniciatívy, aby

britský posunkový jazyk používa pri

aj nepočujúci vedeli, ako treba vyplniť CV

nepočujúcich. Viem, že práca tlmoční-

na profesii alebo čo znamenajú právnické

ka pre nepočujúcich nie je docenená,

a ekonomicko-administratívne termíny.

hoci sú tieto služby čoraz viacej žia-

Ďakujem za túto príjemnú skúsenosť.

dané. Viem, že nepočujúci majú dobrý zmysel pre humor. Viem, no skôr

som to tak spozoroval, že bežný človek, využíva naplno len tretinu mimických prejavov. Viem, že neexistujú len dve

Text: Bc. Martin Glézl
Filozofická Fakulta UKF v Nitre
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvo
jazykovej kombinácie AJ a NJ

Projekt COMENIUS na Koceľke
V NEDEĽU (14. 4. 2013) som si vzal svo-

ci Turkov, ktorí práve dorazili z viedenského leti-

je auto a cestou do Bratislavy som v Jarku vy-

ska Schwechat. Odviezli sme ich do hotela na

zdvihol Juraja Bakytu. Všetci sme sa stretli na

Zlatých Pieskoch. Veľa sme sa rozprávali, fotili,

letisku M. R. Štefánika a čakali sme na príchod

smiali sa, to bola radosť sa znovu stretnúť po de-

krásnych dievčat z Írska. Ledva sa zmestili

cembrovej akcii v Mníchove...

s kuframi do môjho auta. Zaviezol som ich do hotela Prim na Zlatých Pieskoch. Spolu s chalanmi,
s

Írkami

a

s

p.

Kaplánovou

(logopédka

a koordinátorka) sme išli v ten deň do slovenskej
reštaurácie na Obchodnej ulici a odtiaľ sme potom išli na výlet na Devín. Z našej skupiny zopár
žiakov aj s Jankou privítalo na autobusovej stani-
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Od PONDELKA sa začal oficiálny program
projektu Comenius. Všetci sme horlivo čakali
v

škole

na

príchod

zahraničných

účastníkov

z hotela k nám. Na fasáde školy visel plagát
s nápisom v angličtine „WELCOME“ a žiaci V.
Kuráková a J. Bakyta v krásnych ľudových krojoch držali drevenú tácku s krájaným chlebom
a soľou ako privítanie na tradičný slovenský spôsob.

Zahraniční návštevníci konečne prišli do

školy. Mali náčuvy v niektorých triedach a diel-

V UTOROK nasledoval doobedňajší výlet

ňach. Poobede sme sa všetci vybrali do Európske-

po meste Bratislavy. Z hotela sme hostí odpreva-

ho informačného centra

dili do centra a boli sme rozdelení na tri skupiny.

na Palisádach. Tam sa

Prvá putovala na hrad, druhá na Slavín, ďalšia
skupina na Hodžovo námestie.

Po obede nasle-

dovala pracovná časť projektu Comenius, rozdelená na štyri oblasti po štyroch skupinách – kultúra, divadlo, tlač a video na tému INTEGRÁCIA, SEGREGÁCIA a INKLÚZIA. Rozhodol som
sa zaradiť do skupiny „divadlo“ pod vedením
pána Rigu. Hotové predstavenie malo názov
„Comenius má talent“, to sme odprezentovali
na slávnostnom ukončení projektu Comenius vo
pod vedením nepočujúcich žiakov Juraja Baky-

štvrtok. S Turkami, Poliakmi, Slovákmi a Írkami

tu, Júlie Mazancovej a Matúša Prekopa viedol

sa mi veľmi dobre spolupracovalo, veľa sme sa

minikurz slovenského posunkového jazyka

smiali, tancovali, vystrájali, fotili. Takmer všetci

pre zahraničných účastníkov. Im (boli to skoro

sme si rozumeli a pán Rigo nás veľmi chválil.

všetci počujúci) sa tento kurz z týždňového programu páčil najviac, pre nich to bola, pochopiteľne novinka. Smial som sa, ako sa učili posunkovať, mali ruky ako drevo, ale zvládli to! Vlastne
išlo o jeden z 3 dôležitých cieľov projektu Come-

nius, a to priblíženie kultúry nepočujúcich. Po
tejto akcii nasledovala večera. Podávala sa slovenská kuchyňa – bryndzové halušky a strapačky
s haluškami. Veľká vďaka patrí Matúšovi Prekopovi, ktorému sa podarilo vybaviť od sponzorov

V

STREDU

sme

pokračovali

v

práci

z okolia Ilavy bryndzu, korbáčiky, parenicu, jo-

na projekte Comenius, boli sme v škole od rána

gurty, mliečne nápoje. Naše halušky Turkom

až do 16h! Večerali sme na Červenom moste špe-

a niektorým Nemcom i Írkam nechutili. Ako sa

kačky s chlebom, baraními rožkami a horčicou.

hovorí, iný kraj – iný mrav.
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Pre zaujímavosť: Turci nemohli jesť bravčovinu

V PIATOK ráno sme išli na paintball. Bola to

kvôli islamu, existujú však špekačky bez nej a pre

perfektná hra. Jedna skupina išla so sprievodca-

Nemcov - vegetariánov sójové špekačky. Pre hos-

mi do ZOO, iná na Devín. Potom bol poobedňajší

tí sme pripravili prekvapenie, ktoré sa začalo o 19

oddych,

h. na jednom voľnom trávniku. My chalani (M.

a potrebovali sme nabrať energiu na večernú

Prekop, R. Palko, A. Bohinský, J. Bakyta a ja) sme

diskotéku na pôde dievčenského internátu, trva-

sa prezliekli do dievčenských dresov a krásne vy-

júcu až do polnoci. Pedagógovia mali svoje pose-

stupovali ako roztlieskavačky. Boli sme dosť od-

denie v reštaurácii. Diskotéka bola fajn, hudbu

vážni. Zahraniční účastníci sa na nás dobre zabá-

a zvukovú aparatúru zabezpečil náš počujúci

vali a veľmi sa im naše predstavenie páčilo. Začali

žiak M. Minár. Bola to zároveň aj rozlúčka so za-

sa s nami fotiť a cítili sme na chvíľu ako hviezdy

hraničnými účastníkmi, preto sme sa vyobjímali i

Červeného mosta.

poplakali si. Celý tento týždeň projektu Come-

lebo

sme

boli

dosť

vyčerpaní

nius mi BOLO VEĽMI SUPER! Som veľmi spokojný so spoluprácou

žiakov a pedagógov!

Veľká vďaka patrí hlavne dvom osobám, ktoré sa
o túto náročnú týždňovú akciu postarali – pani
Kaplánovej a pánovi Rigovi. Chcem sa poďakovať aj môjmu autíčku Fabia, ktoré ochotne prevážalo a odvážalo ľudí a tovar. Najbližšie, tretie
stretnutie projektu Comenius sa bude konať

v tureckom hlavnom meste Ankara od 4. 11.
Vo ŠTVRTOK sme išli všetci do divadla

do 8. 11. 2013! Veľmi by som chcel ísť do Tu-

Štúdio 12 na 10,00 h. Bolo to predstavenie

recka, lebo to bude pre mňa posledné stretnutie!

z

Vtedy sa už budem musieť viac venovať maturi-

dielne

divadla

nepočujúcich

Tiché

iskry

s názvom Rómeo a Zuzana – je to paródia na

te. Stále spomínam, aká

klasický príbeh o Rómeovi a Júlii. Hlavnú postavu

účastníkmi zábava!

bola so zahraničnými

Rómea hral práve náš pán Rigo. Hlavne zahraničných pedagógov úplne očarilo, že nepočujúci dokážu hrať na takej úrovni ako počujúci. Bolo to
oboznamovanie sa s kultúrou Nepočujúcich. Potom sme pokračovali na už poslednej kapitole
práce v projekte Comenius. O 17.00 h bolo slávnostné

ukončenie

projektu

Comenius

v telocvični školy. Vedúci každej skupiny z každej
oblasti prezentoval prácu, na ktorej pracoval so
žiakmi celý týždeň. Bolo vidno, že práce boli lepšie, zaujímavejšie a pokročilejšie než na prvom
stretnutí v Mníchove. Nasledovala večera formou

Text: Mário Horniak

švédskych stolov a krásna hudba a tancovačka

Úprava: Mgr. Jozef Rigo

v telocvični školy i na dvore na trávniku.

Foto: Matej Prieložný
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Rozlúčka a odchod Angely Hefty na materskú dovolenku
Angela Hefty je spoluzakladeteľkou ob-

legyňou Angelou poriadne rozlúčili. A odvtedy si

čianskeho združenia Myslím – centrum kultúry

už vychutnávala materstvo a každú chvíľu očaká-

Nepočujúcich a pracovala ako zástupkyňa riadite-

vala príchod bábätiek. My ako kolegovia sme boli

ľa a projektová manažérka v našom občianskom

zvedaví a netrpezlivo sme čakali. Nakoniec sme

združení Myslím- centrum kultúry

sa dočkali. Dňa 28.05. 2013 sa

Nepočujúcich

Je

narodili krásne dvojčatá Daniel

šťastne vydatá po boku milované-

a Hanna. Na svet prišli okolo de-

ho riaditeľa Michala Heftyho. Ten-

viatej ráno krásne a zdravé deti,

to rok nás prekvapila radostná

ktoré hrdým rodičom zmenili ži-

správa, že je v druhom stave

vot. Predstavujeme Vám chlapče-

a spolu s Michalom sa z toho veľ-

ka Daniela, ktorý vážil 2780 g a

mi tešia. Pomaly sa pripravovala

51 cm a dievčatko s menom

na mamičkovské povinnosti ako

Hanna, ktorá vážila 2850 g a 46

každé druhé ženy. Tak Angela

cm. Jej manžel Michal Hefty bol

organizovala malú oslavu na roz-

veľmi nadšený a bol najšťastnej-

lúčku. Kedy sa konala? Bolo to

ším mužom na svete, že doma

v jeden slnečný deň a to 10. 05.

hneď

2013 u nás v OZ Myslím na našej

strávenom v nemocnici, išla An-

v

Bratislave.

dve

ratolesti.

Po

týždni

záhrade. Pripravili sme stôl, stoličky a potom sme

gela s detičkami na materskú dovolenku a naplno

prestreli

si plní materské povinnosti.

na

stôl

bohaté

a

slávnostne

jedlá

a rôzne nápoje. Oslava sa začala asi cca 14.00

My ako kolegovia z Myslím jej srdečne gratuluje-

a tak sme začali gratulovať našej kolegyni a ona

me a pevne veríme, že zvládne túto úlohu

so slzami v očiach prijímala milé darčeky. Dostala

s radosťou a dobrou energiou.

rôzne veci tykajúce sa bábätka. Oslavovali sme,
Text: Bc. Tomáš Slezák

až kým slniečko odišlo. Tak sme sa s našou ko-

Foto: MgA. Michal Hefty

Workshop o spoločnom európskom referenčnom rámci pre posunkové
jazyky v rakúskom meste Graz.
Prinášame Vám aktuálny rozhovor Romana Vojtechovského, ktorý sa zúčastnil na zaujímavom workshope v Graze. Pripravili sme si pre neho par otázok ohľadom tejto akcie.
1. Ako ste sa dozvedeli o tomto zaujímavom

špecifickými nárokmi na Masarykovej univerzite

workshope v Rakúsku? „O tomto zaujímavom

v Brne, kde externe pracujem ako odborný pra-

workshope som sa dozvedel od jedného kolegu

covník. Keď som sa intenzívne zaujímal o tento

z Teiresiásu – Strediska pre pomoc študentom so

workshop, skontaktoval som s ministerstvom
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školstva, ktoré ma nakoniec nominovalo zúčas-

zásoba a aké gramatické prostriedky by mali byť

tniť sa na wokrshope v Grazi. Ďakujem minister-

v jazykových úrovniach A1, A2, B1, B2, C1 a C2,

stvu školstva.“

(2) do akej miery by mali ovládať záujemcovia

2. Kto toto podujatie organizoval a koľko

o posunkový jazyk v týchto uvedených úrovniach,

ľudí sa na tomto workshope zúčastnilo?

(3) koľko percent by mala prevládať percepcia

„Podujatie organizovalo Európske centrum pre

a produktivita u záujemcov v každej jednotlivej

moderné

úrovni a (4) zhruba koľko vyučovacích hodín by sa

jazyky

(www.ecml.at)

so

sídlom

v rakúskom Grazi v spolupráci s 4-členným tí-

mohlo vzdelávať v každej jednotlivej úrovni.“

mom projektu (pozri obrázok) v dňoch 15.-17.

4. Čo zaujímavé ste sa na workshope dozve-

apríla. Na workshope sa zúčastnil každý zástup-

deli či naučili? „Na workshope som sa dozvedel

ca členského štátu Európskej únie. Okrem kaž-

napr. zaujímavého o prstovej abecede, či by sa

dého zástupcu sa zúčastnilo

mala vyučovať alebo využívať

zopár ďalších účastníkov.“

prstová abeceda hneď v 1. mo-

3.

tento

dule alebo v neskoršom vyššom

workshop pre Vás príno-

module. Boli hlavne 2 názory,

som? „Workshop bol zamera-

vďaka ktorým by sme mohli

ný na vypracovanie európ-

rozdeliť na zástancov posunko-

skych noriem pre jazykové

vého jazyka a zástancov posun-

zručnosti posunkového jazyka

kovaného jazyka (u nás posun-

V

čom

bol

a oboznámenie sa so Spoločným európskym re-

kovaná slovenčina). Zástancovia posunkovaného

ferenčným rámcom (=SERR) pre posunkový ja-

jazyka tvrdia, že by sa mala vyučovať prstová

zyk, ktorý sa v niečom odlišuje od hovoreného

abeceda hneď v 1. module, ale druhí zástancovia

jazyka. Napr. medzi jazykové

posunkového jazyka tvrdia ne-

zručnosti hovoreného jazyka

skoršie asi od 2., skôr 3.-4. mo-

patria: (1) počúvanie a (2)

dulu. Záujemcovia o posunkový

čítanie, ktoré patria pod po-

jazyk by sa hneď nemali naučiť

rozumenie, (3) ústna interak-

niektoré posunky, ktoré sú zá-

cia a (4) samostatný prejav,

vislé na hovorenom jazyku.“

ktoré patria pod hovorenie

Chceli by ste na Slovensku

a (5) písanie. Medzi jazykové
zručnosti posunkového jazyka patria (1) počú-

vanie „očami“ pod porozumenie a (2) interakcia
a (3) samostatný prejav pod hovorenie. Zopár
krajín Európskej únie má vypracovaný SERR,
napr. Nemecko, Holandsko, Maďarsko, Francúzsko, ale medzi nimi sú nejaké rozdiely. Cieľom
tímu je vypracovať jednotný štandardný SERR.
Pre mňa bol workshop veľkým prínosom, pretože som sa dozvedel niečo užitočného pre našu
prax pri lektorovaní, napr.: (1) aká posunková

prednášať taktiež nejaké zaujímavé

informácie,

ktoré

Vám

tento

workshop priniesol?
„Áno, mám v pláne prednášať pre lektorov, ale
najprv si musím nájsť vhodný čas a zároveň robím
preklady materiálov z anglického jazyka do slovenského jazyka.“
Pripravil: Bc. Tomáš Slezák
Foto: PaedDr.et.Bc. Roman Vojtechovský
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Zmena a obnovenie preukazu ZŤP
Od februára tohto roku sa rozšírila správa

vydané podľa zákona účinného od 31.12.2008

ohľadom zmeny a obnovenia preukazu pre osoby

platia len do 31.12. 2013 aj v prípade, že je na

s ťažkým

v skratke

preukaze napísane v uvedenom nápise doba plat-

„ZŤP“. Posudzovanie, vydávanie a výmena preu-

nosti: „Bez časového obmedzenia“. Je lepšie mať

kazov ZŤP a preukazov ZŤP/S prebieha na odde-

vybavené a vymenené preukazy najneskôr do

leniach posudkových činností Úradov práce, so-

konca roka 2013, lebo ak nevybavia, tak stratíte

ciálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu

svoj nárok na výhody. Preukazy sa vydávajú pod-

držiteľa na počkanie a bezplatne. Základnou

ľa určenia lekárskej nálezu, ktorý podáva lekár na

právnou úpravou je vydávania preukazu ZŤP,

základe lekárskej správy, ktorá zaručí oprávne-

ktorá je obsiahnutá v zákone č.

195/1998 Z.z.

nosť držania ZŤP preukazu a posúdenia zdravot-

o sociálnej pomoci v platnom znení . Preukazy

ného postihnutia, kedy sa zároveň rozhodne

občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej

o miere

„preukaz

o občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

zdravotným

ZŤP“)

postihnutím

a preukazy

občana

s ťažkým

funkčnej

poruchy

a o tom,

že

ide

zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu

Za občana s ťažkým zdravotným postihnu-

Dôvodom zmeny sú falzifikáty, ktoré boli

tým sa považuje taký občan, ktorého miera funk-

a preto pracovníci ÚPSVaR našli vhodné riešenia

čnej poruchy je najmenej 50 %. Kritéria pri posu-

a to, že dajú vymeniť preukazy úplne na novo

dzovaní vydávania preukazu ZŤP je lekárske po-

a preto tam dajú preukaz ZŤP Preukaz ZŤP obsa-

sudkové vyšetrenie na základe ktorého sa posu-

huje ochranné prvky ako vodotlač, hologram a sú

dzuje zdravotný stav a určuje sa miera funkčnej

zalaminované do plastovej fólie. Ak držiteľ dosta-

poruchy občana v percentách.

Čo je potrebné

ne preukaz, platí dovtedy pokiaľ na preukaz ne-

priniesť k výmene preukazu ZŤP alebo preukaz

stratí nárok. Výmena preukazu je zo zákona o

ZŤP/S? Stačí priniesť 1 fotografiu veľkosti 3x4 cm

príspevkoch na kompenzáciu, ktorý je účinný od

a starý preukaz ZŤP a občiansky preukaz. Majiteľ

januára 2009. Je lepšie mať vymenené a nové

sa musí osobne podpísať, preto je potrebné prísť

preukazy najneskôr do 2013.

osobne.
Text: Bc. Tomáš Slezák
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Veľtrh študentských spoločností
Ako každý rok ani tento nebol výnimkou. Áno,

v hodnotení študentskou porotou. Aj ja som mala

hovorím o Veľtrhu študentských spoločností, kto-

česť byť súčasťou tejto poroty a musím povedať,

rý sa tento raz konal 21. marca v AVIONE.

že vybrať len 3 najlepších spomedzi toľkých dob-

rôznych

rých súťažiacich dalo riadne zabrať.

stredných škôl z rôznych kútov

Celý veľtrh som pochodila hore-

Slovenska a tiež tu boli vysokoško-

dolu aspoň päťkrát, kým sa mi to

láci zo štyroch univerzít v rámci

podarilo. Asi najviac sa mi páčila

projektu

podnika-

„Infinity“, ktorá vyrábala krásne

teľ“. Boli tu ľudia z Košíc, Prie-

sošky anjelikov, ale rovnako pekné

Prišlo

vidze,

sem

veľa

„Povolanie

Námestova,

Tisovca,

Nových

Zámkov,

boli aj členky spoločnosti oblečené v bielych mini-

Dubnice nad Váhom, Partizánskeho, Trebišova,

šatách s krídlami na chrbtoch.

Žiliny,

Bystrice

skončila „A§B“,

a zopár ich bolo aj z Bratislavy. Medzi tie brati-

ktorá sa dala na

slavské sme patrili aj my: „Deaf Com, š. s.“ Boli

ľudovú

Levíc,

Svitu,

Nitry,

Banskej

nôtu.

sme jediná spo-

Nielenže

ločnosť so slucho-

stánok vyzdobe-

vo

ný ako klasickú

postihnutými

Ako druhá u mňa

mali

žiakmi a tiež jed-

dedinskú

dreve-

na z dvoch, ktoré

nicu, ale aj dievčatá boli oblečené v krojoch

mali firemné trič-

a predávali korbáče, kraslice atď. Ako číslo 3 som

svojim

vybrala „Dunastar“ z Bratislavy. Napísala som

„Together“, ale viem, že my sme ich dostali ako

ich preto, že tam mám kamarátov, ale aj preto,

sponzorský dar od nášho konzultanta Ing. Tibo-

že sa mi už nechcelo hľadať ďalej.

ko.

Neviem

síce,

ako

prišla

k

tým

ra Bôrika z Union, z. p. Na prednej strane má-

Celkovo sa mi veľ-

me naše logo a na rukávoch znak hluchoty a logo

trh veľmi páčil, aj

Unionu. Pomocou týchto tričiek sme upozorňovali

keď

som

musela

na našu spoločnosť, problémy nepočujúcich a ich

stáť

11

hodín

riešenia. Okrem toho nás charakterizovala aj

v kuse, z čoho ma

modro-zelená výzdoba stánku a tiež prezentácia

príšerne boleli no-

a CD s posunkami, ktoré sme striedavo púšťali

hy a bola som aj strašne unavená, ale našťastie,

cez dataprojektor. Najviac nás však zviditeľnila

som na druhý deň nešla do školy, tak som si od-

naša pani profesorka Agáta Čermáková (v pozí-

dýchla.

cií tlmočníka) svojim vtipným opisovaním činnosti

Už sa teším na budúci veľtrh, na ktorý sa určite

našej

pôjdem pozrieť (teda, ak nebude v Košiciach).

spoločnosti,

ako

aj

svojou

akčnosťou

a ťahaním skoro každého, kto išiel náhodou okolo, k nášmu stánku. Tiež si myslím, že to bola

Text: Mária Zelenková

práve ona, komu vďačíme za naše 1. miesto

Foto: Jana Bohošová
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Minikurz posunkového jazyka
Študenti zo študentskej spoločnosti Deaf
Com v SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnu-

svojou kolegyňou skúšame, pričom sa často smejeme a cítime sa dobre“.

tím na Koceľovej ulici v Bratislave uskutočnili

Ján Štefánik (učiteľ angličti-

ďalšiu plánovanú akciu, a to minikurz základov

ny): „Pocit z kurzu mám veľ-

posunkového jazyka. Šesť študentov sa zmenilo

mi

na šesť lektorov (učiteľov) posunkového jazyka

mnohé

a 25. marca 2013 odštartovali výučbu 1. lek-

najmä to, ako mám správne

dobrý.

Naučil

nové

som

posunky,

sa
ale

jazyka

komunikovať s nepočujúcimi. Nie je to jednoduché,

z desiatich lekcií. K svojej práci pristúpili veľmi

ale pre mňa veľmi poučné a potrebné. Som pre-

zodpovedne. Janka Bohošová učí pani zástupky-

svedčený, že sa mi to v živote zíde a že to využijem

cie

základov

posunkového

ňu Danielu Urbanovú a pani psychologičku Janu
Grmanovú. Darina Kretíková má na starosti pani
učiteľku Alenu Marciovú a pani majsterku Adrianu Herdovú. Heňo Vnenčák posunkuje s pani logopedičkou Janou Kaplánovou, Mário Horniak
s pani zástupkyňou Vierou Jerigovou a Matúš
Prekop s pánom učiteľom Jánom Štefánikom.
Pani učiteľka Beáta Smolíková a pani majsterka
Petra Ševčíková trénujú s Vlastou Martincovou.

Pedagógovia si teda vymenili miesta so svojimi
žiakmi. A ako sa im kurz páči?

júci Matúš Prekop. Je výborný, trpezlivý a mám pri
ňom pocit, že to nerobí prvýkrát.“
Alena

Marciová

(učiteľka ON, EV a dejepisu)

a Adriána Herdová (majsterka odborného výcviku
– záhradník): „Na našom kurze nás vedie Darinka
Kretíková, s ktorou sa nielen veľa naučíme, ale zažívame aj veľa zábavy. Je na nás veľmi dobrá a je
snaživá.“

Matúš Prekop (nepočujúci žiak 4. ročníka študijného odboru grafické systémy v strojárstve) : „Najprv
som mal obavy, či budem zvládať učenie posunko-

Tu sú odpovede niektorých z nich:
Viera

aj na svojich hodinách. Mojím lektorom je nepoču-

vého jazyka, najmä, či mi bude pán Štefánik rozu-

Jerigová

mieť. Už po prvých minútach sme obaja zistili, že

(zástupkyňa pre teoretické

komunikačná bariéra medzi nami neexistuje. Na

vyučovanie):

hodiny sa teším, lebo ma to baví.“

odporúčam

„Kurz
aj

vrelo
iným.

Mário Horniak (nepočujúci žiak 4. ročníka študij-

S mojím lektorom, Máriom

ného

Horniakom, som nadmieru spokojná, prešli sme

„Najviac sa mi páči, že si môžem vymeniť úlohu uči-

na prvej hodine všetky lekcie, a preto potrebu-

teľa a žiaka. Teraz som ja ten prísny učiteľ a pani

jem niečo pre pokročilejších.“

Jerigová poslušná žiačka.“

odboru

grafické

systémy

v

strojárstve):

Urbanová

Darina Kretíková (nedoslýchavá žiačka 4. ročníka

(zástupkyňa pre praktické

učebného odboru technicko-administratívny pracov-

vyučovanie):

„Som

ník): „Som veľmi rada, že učím práve pani Herdovú

v skupine spolu s pani

a pani Marciovú. Obe sú veľmi milé a snažia sa

psychologičkou Janou Gr-

všetko čo najlepšie naučiť. Táto práca sa mi páči

Danka

manovou. Našou lektorkou je Jana Bohošová, ktorá

a teším sa na všetky hodiny.“

nám vyhovuje, lebo je milá, snaživá a posunky nás

Text: M. Zelenková a J. Rechtorík

učí pokojnou cestou. Na hodinách sa vzájomne so

Foto: J. Rechtorík
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21. ročník Záujmovo-umeleckej činnosti nepočujúcich detí a mládeže
Záujmovo-umelecká

činnosť

SP

detí

v kategórii stredných škôl za Denník, 1. miesto

a mládeže, ktorú organizovala ZŠ pre deti so

(rôzne) za Bez obáv, 1. miesto (moderný tanec)

sluchovým postihnutím na Drotárskej ceste

za Ga Ga dance. Z výtvarnej súťaže 2. miesto v

v Bratislave, sa nám veľmi páčil. V piatok 3.

kategórii stredných škôl získala Lenka Baričiaková

mája 2013 bol už okrúhly 20. ročník benefič-

za dielo s názvom „Posun Henriho Rousseaua“

ného koncertu Počuť srdcom, ktorý organizo-

a čestné uznanie získala Jana Beláková za výtvor

val, ako vždy, známy mím Vlado

s názvom „Yeah“. Celkovým víťazom spomedzi

Kulíšek

z Trenčína.
Tento večer moderovali opäť Pavel Bru-

všetkých stredných škôl sa stala SOŠ Prešov, pretože mala veľký počet prác vo výtvarnej oblasti

chala s tlmočníčkou Agátkou Čermákovou,
zaspieval exsuperstárista Lukáš Adamec aj
ďalšie populárne osobnosti, vystúpili kaukliari,
akrobati, šoumeni. V sobotu 4. mája vystupovali starší žiaci a my mládež. V porote boli traja umelci – predseda poroty Vlado Kulíšek, taAj tak Prešovčanov podporujeme! Tešíme
sa na ďalší ročník festivalu ZUČ a veríme, že budeme rovnako úspešní ako doteraz...
Text: kolektív súboru DIKO
Foto: Matej Prieložný
Výsledná listina ZUČ:
nečnica Vaculčáková a nepočujúci dramatoterapeut a herec Peter Vrťo. Práve títo ľudia mali
veľký vplyv na rozhodnutí o výsledkoch vystúpení detí a mládeže. Naša škola sa prezentovala
s 3 divadelnými predstaveniami (pozor, nie
pantomímou): Denníkom o živote židovského

dievčatka Anny Frankovej z obdobia 2. svetovej
vojny, umeleckým posunkovaním na motívy
Márie Čírovej Bez obáv a moderným tancom
GaGa dance s tromi krásnymi dievčatami pod
vedením Janka Vohradského.
V ten večer sme s napätím čakali, kto
sa ako umiestnil. Potom vyhlásili výsledky. Súbor DIKO získal takéto ocenenia: hlavná cena

Kategória mladší žiaci:
Divadlo:
1. miesto - Farbičky: Soľ nad zlato na čiernobielo (ZŠ Drotárska)
2. miesto - Veselé hrdličky: Mama Nikolička (ZŠ
Hrdličkova)
Pantomíma – malé skupiny:
1. miesto - Sme:
Kačka,
mačka,
bude z toho naháňačka (ZŠ Lučenec)
2. miesto - Veselé
hrdličky: Dievčatko so zápalkami
(ZŠ Hrdličkova)
Ľudový tanec:
Čestné uznanie Madovec: Anička dušička (ZŠ
Hrdličkova)
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Rôzne:

Čestné uznanie Slnko: Samuraj (SOŠ
Prešov)

1. miesto Farbičky: Labuť (ZŠ Drotárska)
2. miesto DTK Sírius: Talentmánia (ZŠ Lučenec)

Pantomíma - veľké
skupiny:

3. miesto Kremko: Anjeli (ZŠ Kremnica)

Čestné uznanie Slnko: Deaf Masterchef (SOŠ Prešov)

Hlavná cena Sme: Kačka, mačka, bude z
toho naháňačka (ZŠ Lučenec)
Ocenenie sólistu: najmenší tanečník z Madovca
Kategória starší žiaci:
Divadlo:
Čestné uznanie: Zázračná breza (ZŠ Hrdličkova)

Pantomíma - malé skupiny:
1. miesto Sme: Puto-vanie (ZŠ Lučenec)
2. miesto Hviezdička: Počuješ (ZŠ Lučenec)
3. miesto Veselé hrdličky: Hľadá sa nápoj Linir (ZŠ Hrdličkova)
Pantomíma - veľké skupiny:

Moderný tanec:
1. miesto DIKO: Ga Ga dance (SOŠ Koceľova)
2. miesto: Božská komédia (Praktická škola Kremnica)
Rôzne:

1. miesto DIKO: Bez obáv (SOŠ Koceľova)
2. miesto: Poď tancovať (SOŠ Kremnica)
3. miesto: Aj toto sa stáva (SOŠ Mokrohájska)
Hlavná cena DIKO: Denník (SOŠ Koceľova)
Ocenenie sólistu: Jakub Hradiský – Masterchef
(SOŠ Prešov)

Čestné uznanie DDS Sme: My tu sme (ZŠ Lučenec)

Celkové umiestnenie škôl (divadelná, výtvarnícka a fotografická súťaž):

Ľudový tanec:

Základné školy

1. miesto Kremko: U nás taká obyčaj (ZŠ
Kremnica)

1.miesto - Základná škola pre deti so sluchovým postihnutím internátna,Lučenec - …31 b.

2. miesto Hviezdička: Ako divé maky (ZŠ Lučenec)
Moderný tanec:
1. miesto Kremko: Súboj (ZŠ Kremnica)

2.miesto - Základná škola s materskou školou pre
deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Drotárska cesta, Bratislava................18,5 b.

2. miesto Hviezdička: Michael Jackson (ZŠ
Lučenec)

3.miesto - Spojená škola internátna, Hrdličkova,
Bratislava………………………………………………………..18 b.

3. miesto Madovec: Tešíme sa na leto (ZŠ
Hrdličkova)

Stredné školy

Rôzne:
1. miesto Tortola drums: Bubnujúce hrdličky
(ZŠ Hrdličkova)
2. miesto KAMA: V zdravom tele zdravý duch
(ZŠ Levoča)
3. miesto Madovec: Jabĺčko (ZŠ Hrdličkova)

Hlavná cena Tortola drums: Bubnujúce hrdličky (ZŠ Hrdličkova)
Ocenenie sólistu: Matej Hradiský (ZŠ Lučenec)
Mládež
Divadlo:
1. miesto DIKO: Denník (SOŠ Koceľova)
2. miesto Slnko: Amatérsky concert (SOŠ
Prešov)
3. miesto: Telefonát (SOŠ Mokrohájska)
Pantomíma - malé skupiny:

1.miesto - Spojená škola Pavla Sabadoša
internátna, Prešov……………22 b.
2. miesto - Stredná odborná škola, Odborné učilte,
Gymnázium a Školský internát pre žiakov so sluchovým postihnutím, Koceľova , Bratislava………………………15,5 b.
3.miesto - SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím
pri Inštitúte pre rehabilitáciu občanov so
zdravotným postihnutím, Mokrohájska 1,
BA...............................................3 b.
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Dáme si Lazane
alebo putovanie za novou slovenčinou

(3. časť)

1. Pizza (pica) – obľúbené talianske jedlo.
2. Mozzarella (mocarela) – mäkký biely syr z Campánie (Kampánie).
3. Gnochi (ňoki) – talianske cestoviny vyrobené
zo zemiakového cesta.
4. Lasagne (lazane) – sú to talianske cestovinové
plátky, ktoré sa poukladajú na sebe a pridávajú sa špenátom, syrom,

parmezánom, mletým mäsom a pod.
5. Tortellini (torteliny) – talianske cestovinové taštičky plnené mäsovou a syrovou náplňou.
6. Spaghetti (špagety) – populárne talianske cestoviny.
7. Maccheroni (makaróny) – talianske cestoviny so širokými rúrkami.
8. Penne (pene) – talianske cestoviny – kratšie trúbky so šikmými koncami
9. Farfalle (farfale) – talianske cestoviny v tvare
motýliek.
10. Tagliatelle (taliatele) - široké rezance, podávajú sa podobne ako špagety a jedia sa natáčaním
na vidličku.
11. Orecchiette (orekiete) - v preklade "ušká" sú
smerom ku krajom plnšie a hrubšie, majú ryhovaný
povrch.
12. Raviolli (ravioly) - je piroh z cesta plnený mäsom, zeleninou alebo syrom (záleží na miestnych
receptoch). Je to typické jedlo talianskej kuchyne. Ravioly sa môžu podávať

v

polievke

alebo

s

omáčkami.

13. Fusilli (fušili) - sú cestoviny v tvare vretien. Vyrábajú sa z tvrdej pšenice, krupice, vody, soli, vajec, farebné sa vyrábajú pridaním špenátu (zelená farba), alebo chili (červená farba) alebo sépie
(čierna farba).

Pripravila: redakcia
Foto: internet
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Niektoré názvy firiem alebo obchodných centier majú 2 alebo 3 posunky, ktoré vytvorili Nepočujúci medzi sebou. Keď nejaký názov nemá posunok, väčšinou posunkujeme podľa prvého písmena,
buď jednoručnou alebo dvojručnou prstovou abecedou.

Obchodné reťazce

Billa

Kaufland

Samoška

Carrefour

Hypernova

Lidl

Tesco

Jednota

