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Projekt Comenius

Comenius v Poľskom Krosne
rojekt Comenius, jeho vyvrcholenie, sa konalo v dňoch 01. 06. až
07. 06. 2014. Bolo nás spolu
12 žiakov a 2 pedagógovia. Cestovali
sme priamo vlakom z Bratislavy cez Katovice do Krakova, kde sme prespali jednu noc, kvôli prehliadke tohto krásneho,
historického mesta v Poľsku. Pravdupovediac, z celého pobytu ma najviac nadchol práve Krakov, a to svojimi historickými pamiatkami a mnohopočetnými
kostolmi (až 230). Zašli sme aj do židovskej štvrte, kde ešte pred 2. svetovou
vojnou mali svoju autonómiu: svoje zákony, školy, závody na výrobu základných potravín. Videli sme aj geto
a továreň záchrancu 1200 židov pred istou smrťou nemeckého podnikateľa Oskara Schindlera. Režisérom Stevenom
Spielberglom bol o tom natočený aj film
pod názvom „Schindlerov zoznam“. V ten
istý deň v Krosne sme sa zvítali
so študentmi z ostatných krajín. Poľskí
študenti nás privítali v ich historickej
škole Mikuláša Kopernika (škola slávi už
114. výročie svojho vzniku) a pripravili
nám prehliadku školy. Videli sme, úplne
hore na poschodí, hvezdáreň, pamätnú
miestnosť, veľa zaujímavých násteniek
o projekte See you – See me. Zažili
sme zaujímavý workshop s nepočujúcimi
Poliakmi z Krosna o porovnaní posunkov

danej krajiny na určité slová. Potom nasledovala dlhá debata s nimi. Ventilovali
sme sa aj športmi ako sú tenis, zumba
a futbal na štadióne za krásneho podvečerného počasia. Neskôr nasledovala porada o Comeniuse – rozdeľovanie žiakov
do štyroch skupín: kultúra, divadlo, video
a tlač. Doma mi dlho trvalo, kým som
prišiel k nápadu na školské predstavenie
– muzikál o mládeži v štýle West Side
Story či Pomáda. Boli v ňom obsiahnuté
umelecké posunky, tanec, hudba a herecká technika. Malo to názov Divokosť
v srdci. Je to vlastne romantická komédia o rebelujúcej mládeži, čo sa presne
na nich hodilo. Vypracoval som to tak, že
sme v Írsku dotiahli prvú polovicu
a v Krosne sme pokračovali druhou polovicou predstavenia, aby to celé malo dĺžku trvania 45 minút; čo nakoniec aj vyšlo
a s veľkým úspechom. Oficiálna premiéra
predstavenia Divokosť v srdci bola
vo štvrtok 5. júna 2014 o 18, 00 hod.
na dvore pod holým nebom pri inštitúte
vzdelávania v Krosne. Predstavenie malo
13 obrazov – úvodné vystúpenie umeleckým posunkovaním, na dvore školy,
v triede, v telocvični, u veštice, na diskotéke, na pláži, v nemocnici, svadba, poďakovanie veštici s manželom, záverečné
vystúpenie s umeleckým posunkovaním,
rada na vešticu a spoločná výpoveď
„Taký je život“. Mal som v skupine až
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Projekt Comenius
Ples

14 študentov, bolo to však ľahšie, lebo
väčšina boli tí istí študenti, ktorí so mnou
pracovali v Írsku. Bol to predsa však zážitok, udržať taký počet študentov pohromade, viesť komunikáciu medzi nami.
Malo to vskutku úžasnú, veselú atmosféru. Zo začiatku sa každá krajina separovala, združovala do svojich skupín,
okrem nepočujúcich – tí nemali žiaden
problém komunikovať s inými nepočujúcimi. Starosti sú na to, aby sa riešili,
a tak nakoniec sme si našli k sebe cestu
a vytvorili sme super tím. Bol som
s našou spoluprácou nadmieru spokojný.
Musím vysloviť poďakovanie za rady
a postrehy dvom nepočujúcim Nemcom
a Slovákom, ktorí naozaj túto hru vnímali
vážne a zodpovedne. Všetkým divákom
sa naše divadlo veľmi páčilo. Je to vlastne o nich a pre nich. Vo štvrtok 05. 06.
2014 o 16,00 hod. bol dôležitý čas,
a to slávnostné ukončenie projektu
Comenius v aule inštitútu vzdelávania.
Stihli
sme
všetko
dorobiť
a odprezentovať práce z každej oblasti.

Boli to ukážky prác, a rôzne prezentácie
na určitú oblasť a úplne na záver bola
premiéra nášho predstavenia na dvore
tohto inštitútu. V predposledný deň sme
vyrazili na výlet po meste Krosno a po
jeho sklárskych stopách. Zaviedli nás do
zaujímavého sklárskeho workshopu – videli sme ako sa vyrába sklo, ako sa fúka
sklo, a následne sme si všetci mohli vyskúšať maľovanie sklenených obrázkov.
Potom sa konala grilovačka a večerná
párty na zámku Kamieniec. V posledný
deň sme sa ťažko s ostatnými rozlúčili
a na druhý deň ráno sme išli na autobus
smerom do Krakova. Odtiaľ sme už bez
problémov pricestovali do Bratislavy.
Takto sa uzavrela významná dvojročná
kapitola tohto projektu. Vyzerá to tak, že
budeme pokračovať v tomto projekte,
nielen my, ale i Nemci a Poliaci, čo všetkých moc teší...
Text a fotozábery: J ozef Rigo

Šport

Funny golf pre nepočujúcich
od heslom „Funny golf pre nepočujúcich“ sa vďaka ústretovosti vedenia golfového klubu
Welten Báč uskutočnilo začiatkom
mája prvé stretnutie záujemcov
o tento šport z radov sluchovo postihnutých na golfovom ihrisku.

Najprv sa prítomní zoznámili so všeobecným prehľadom histórie a základmi golfu.
Pod dohľadom skúseného PGA trénera
Karola Balnu si mohli vyskúšať patovanie, čipovanie a odpaľovanie. Na záver si
porovnali získanú zdatnosť v súťaži
a víťazi si odniesli trofeje – poháre

Šport
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a vecné ceny. Zabavili sa všetci prítomní,
bolo ich okolo štyridsať, niektorí aj
s deťmi, ktoré tiež súťažili medzi sebou
za sladkú odmenu. Hlavnými organizátormi tohto úspešného športového dňa

boli Monika a Michal Mihálekovci za pomoci Katky Wagner a Zuzky Paták Bolfovej, ktorí už s golfom majú bohaté skúsenosti. Takáto vydarená akcia určite nebola poslednou a prilákala budúcich
hráčov golfu z radov sluchovo postihnutých, ktorí objavili novú aktivitu, kde ich
neobmedzuje sluchové postihnutie. Po
zozbieraných skúsenostiach a zážitkov po
tomto dni od nepočujúcich, ich hlavne
prekvapila dostupnosť tohto športu
a záujem zo strany SKGA rozšíriť svoju
„golfovú rodinu“.
Text: Michal Mihálek
Fotozábery: M . I lavský

Kurz

Projekt Comenius – žiaci učia žiakov
de o kurz posunkového jazyka
(ďalej PJ) pre počujúcich, nedoslýchavých a tých, ktorí sa chcú naučiť
náš
materinský
jazyk.
Začalo
sa
to projektom Comenius pre Írsko
a hlavným cieľom tohto projektu bolo
podporiť integráciu. Keď sa Samo Kolembus prihlásil do Í rska, musel splniť konkrétnu úlohu. Ja som mala záujem
s ním spolupracovať ako lektorka PJ.
Som nedoslýchavé dieťa nepočujúcich rodičov a Samovi rodičia sú počujúci. Mali
sme odvahu učiť žiakov. Vo februári sme
na nástenku pripli prihlášku. Prihlásilo sa
až osem záujemcov zo strany žiakov, čo
nás prekvapilo. Tento kurz sa koná každý pondelok od 14.30 hod. do 15.15
hod. v učebni č. 229. M áme za sebou
17 stretnutí. Samozrejme, že si žiaci
najprv mysleli, že je ľahké naučiť sa posunky. Pritom to bolo pre nich ťažké, avšak snažili sa. Tento kurz potrvá
do júna. Pán Rigo mi dal materiál
s lekciami PJ pre začiatočníkov
od MPC, a tak sme ich i použili. Väčši-

na žiakov sa naučila posunky rýchlo
a bola celkom schopná. Musím sa priznať, že sa mi so Samom výborne spolupracuje. Je síce trochu náročné učiť žiakov posunky, ale mne to nevadí. Hlavne
nech ich ovládajú. Dokonca sme žiakom
poslali lekcie e-mailom na domáce učenie. Mnohí z nich totiž zabúdajú posunky,
lebo sa ich neodvážia použiť pri komunikácii. No som veľmi rada, že už vedia aspoň niektoré z nich.
Text: Henrieta Bártová
Fotozábery: J ozef Rigo
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MDN

Prešporkovo — radosť plná hier
lub nepočujúcich rodičov a ich detí
v rámci rodinného centra Prešporkovo usporiadal 7. júna 2014
krásny deň plný zážitkov pre deti
s názvom Radosť plná hier. Toto podujatie sa realizovalo pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Konalo sa na futbalovom ihrisku Novomestského športového
klubu 1922, do ktorého patrí Športový
klub Štart Nepočujúci 1947 Bratislava,
vďaka ústretovosti tohto klubu. Počasie
nám prialo, i keď trošku viac pripekalo.
Zišli sme sa v hojnom počte, preto sme
sa rozdelili do troch vekových kategórií.
Tých najmenších, čo nemali ani 2 rôčky,
čakalo množstvo pestrých hier. Pre mladšiu kategóriu detí bola pripravená trasa
plná zaujímavých prekážok, úloh, kde si
precvičili svoje vedomosti, zručnosti
a pohybové schopnosti. Staršej kategórie
dala pohybová súťaž zabrať, ale nakoniec
sa osviežili vodou, predovšetkým malou
oblievačkou vedúcim. Potom sa všetci
zišli na kolobežkovej dráhe, kde deti mali
za úlohu správne technicky a orientačne
prejsť do cieľa. Nasledovala pokojnejšia
časť, ale zato náročnejšia pre ich hlavičky. Na záver, keďže boli všetci šikovní,
každý dostal krásnu odmenu vo forme
knižky a sladkostí. Pri tejto príležitosti sa
chceme poďakovať vydavateľstvu Svojtka&Co. (www.svojtka.sk) za krásne knižné dary. Ďakujeme aj firme Tercoplast
a športovému klubu. Všetkým sa takýto

deň páčil a každý spokojný išiel domov
plný zážitkov a radosti z množstva hier.
Prečo sa však takéto podujatie realizovalo, keď bolo v rámci Medzinárodného dňa
detí toľko akcií pre verejnosť? Mnohokrát
sme svedkami smútku nepočujúcich detí,
ktoré sa zúčastnia nejakej detskej akcie
pre verejnosť, kde nepočujúce deti nemajú možnosť sa dostať do súťaže
a získať nejaké malé darčeky za ich snahu, len preto, že nepočujú a nerozumejú.
Naša snaha bola prostredníctvom súťaže
pre nepočujúce deti rozvíjať u nich predovšetkým komunikáciu, interakciu, tvorivosť, empatiu, súťaživosť, obratnosť
a pohotovosť. Klub pre nepočujúcich rodičov a ich detí sa snaží akékoľvek bariéry búrať a umožniť im plnohodnotne
a zmysluplne rozvíjať svoju osobnosť,
osobnosť našich malých počujúcich i nepočujúcich detí.
Text a fotozábery:
Veronika Vojtechovská

Divadlo
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22. ročník záujmovo-umeleckej činnosti (ZUČ)
ňa 02. a 03. mája 2014 sa
v
divadle
Aréna
uskutočnil
22. ročník Celoslovenskej prehliadky záujmovo-umeleckej činnosti
nepočujúcich detí a mládeže. Záštitu
nad celým podujatím prevzala (už bývalá) prvá dáma SR Silvia Gašparovičová.
Nepočujúce deti predviedli počas dvoch
dní svoj talent a svoju šikovnosť. Mesiace
práce a prípravy stáli za to. V prvom dni
vystupovali žiaci ZŠ a na druhý deň starší žiaci a žiaci SŠ. Žiaci našej školy
zo súboru DIKO získali viacero ocenení:
1. miesto (divadlo) – Evolúcia médií,
1. miesto (rôzne) – Raz to príde,
1. miesto (moderný tanec) – Letisko,
2. miesto (rôzne) – Pešibus pod vedením J. Mikulovej a diplom za celkové
víťazstvo SŠ. P re mňa, ako počujúceho, bolo zaujímavé sledovať svojich spolužiakov, ako tancujú na hudbu a cítia
rytmus. Nebolo to len o tanci a divadle.
Počas dvoch dní boli vystavené výtvarné
a fotografické práce žiakov. Vďaka tomu
sme získali body v oblasti výtvarníctva

stredných škôl. Prvé miesto
vyhral
M. Gaštan, 2. miesto D. Zbrehová
a K. Tonková, 3. miesto O. Pazuchová.
M oje
prvé
účinkovanie
v divadelnom predstavení Evolúcia médií
dopadlo nad moje očakávanie, aj keď
som mal obavy, ako to zvládnem. Predsa
len, som počujúci a vyjadrovanie slovami
je pre mňa prirodzenejšie, ale po prvom
roku v škole sa bez problémov dorozumiem aj posunkami. V piatok večer bol
benefičný koncert Počuť srdcom,
ktorý moderoval p. Pavol Bruchala a do
posunkového jazyka tlmočila naša p.
Agáta Čermáková. Žiaľ, hosť večera –
Nela Pocisková – nemohol pre chorobu
prísť, ale ostatní účinkujúci predviedli
skvelé výkony. Na takomto podujatí som
sa zúčastnil prvýkrát a dúfam, že na budúci rok sa ho zúčastním znova.
Text: Alexander Ťažký
Fotozábery: M atej P rieložný

Kurz

Projekt Metodicko-pedagogické centrum – učiteľ učí učiteľov
ko žiaci, tak aj učitelia sa v našej
škole učia posunkový jazyk. Od
novembra 2013 ich v rozsahu
60 hodín vzdelával nepočujúci kolega
Jozef Rigo. Vždy to bolo v pondelky od
14.30 do 17.00 hod. Celý tento pro-

jekt manažuje Mgr. Marta Magyaricsová.
Na tvorbe fotografií s posunkami som sa
podieľala práve ja s mojimi spolužiačkami Veronikou a Oľgou. M yslím si, že
výsledok stojí za to!

Kurz
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A N K E T A O KURZE:

Mgr. Eva KRŠKOVÁ:

1. Prečo ste sa prihlásili na kurz posunkového jazyka (ďalej PJ)?

1. Ovládam len základné posunky.
Chcem SP žiakom ešte lepšie vysvetliť
rôzne veci. Občas sa s nimi porozprávať.

2. Je podľa vás ťažké naučiť sa posunky?
3. Budete naučené
v školskej praxi?

posunky

využívať

Mgr. Jana KAPLÁNOVÁ:
1. Chcela som sa zlepšovať v PJ. Pán Rigo je výborný učiteľ a kurz s ním je zábava. My učitelia tým získame aj kredity.

2. Niektoré posunky si zapamätám ľahko, iné sa mi učia ťažko – najmä tie, ktoré sa podobajú (štvrtok – Ako sa máš?).
Najťažšie sú pre mňa vety, lebo si treba
rýchlo spomenúť...
3. Určite áno. Snažím sa, aby som posunky z predchádzajúceho dňa hneď začala používať.

2. PJ sa učí ako každý jazyk. Posunky
tiež treba veľa používať, aby som si ich
zapamätala.
3. Áno, budem veľmi využívať všetky posunky, ktoré som sa naučila.
Mgr. Art. Petra ŠEVČÍKOVÁ:

1. Pretože chcem rozumieť tomu, o čom
sa bavíte počas prestávok. Myslím, že
v škole pre SP by mal každý učiteľ ovládať aspoň základy PJ, i keď je to ťažšie.
2. Niektoré posunky sú ťažké v tom, že
ak sa pomýlim, ukážem = poviem niečo
iné. Takisto držanie prstov a správny pohyb. Ukázať celú vetu plynule je pre mňa
veľká drina...
3. Rozhodne áno, budem ich používať,
ale veľa posunkov na prax v odbore PG
neexistuje, čiže očakávam, že spolu
so žiakmi nejaké vymyslíme.

Text: Andrea Bánovská
Fotozábery: J ozef Rigo

EFFETA
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Projekt – Nebojím sa rozumieť
rganizácia EFFETA — Stredisko
sv. Františka Saleského z Nitry
spustila v máji 2014 projekt
„Nebojím sa rozumieť“. Projekt sa zameriava na znižovanie hrozby dôsledkov komunikačných a informačných obmedzení
a bariér u detí a mládeže so sluchovým
postihnutím prostredníctvom preventívnych a intervenčných aktivít. Projekt sa
preto snaží aktívne a rozvojovo pôsobiť
v oblasti komunikácie nielen na deti
a mládež so sluchovým postihnutím, ale
aj
na
ich
počujúcich
rovesníkov
a dôležitých dospelých (rodičov, učiteľov,
sociálnych pracovníkov a ďalších). Tento
projekt sa realizuje s medzinárodnou
spoluprácou. Jedným z našich partnerov
je organizácia Ål folkehøyskole og kurssenter for døve so sídlom v Nórskom
meste Ål. V júni 2014 sa štyria pracovníci
našej organizácie zúčastnili školenia
v tejto organizácii. Táto organizácia je
jedinou školou v Nórsku, kde sa s deťmi
a mládežou komunikuje výlučne posunkovým jazykom. Zameriavajú sa na realizáciu kurzov, školení, tréningov nielen
pre osoby so sluchovým postihnutím, ale
aj pre ich rodiny, príbuzných a široké
okolie, aby dopomohli k čo najlepšej integrácii do spoločnosti a prispeli k čo najväčšej kvalite života detí a mládeže
so sluchovým postihnutím. Jednou z ich
priorít je aj ročná škola, ktorej sa môžu
zúčastniť mladí vo veku 18 až 25 rokov
a nadobudnúť komunikačné zručnosti
v
posunkovom
jazyku,
poznatky
o kultúre a histórii nepočujúcich, a tak si
upevniť svoju identitu v spoločnosti
a svoje životné a pracovné nasmerovanie. Túto organizáciu sme navštívili
s cieľom oboznámiť sa s ich filozofiou,
štruktúrou, postupmi práce, s ich know
how a osvojiť si nové zručnosti pri práci

s nepočujúcimi deťmi a mládežou. Počas
štyroch
dní
sme
sa
oboznámili
s kompletným fungovaním organizácie.
Mali
sme
možnosť
zoznámiť
sa
a diskutovať o téme práce s deťmi
a mládežou so sluchovým postihnutím,
s vedením a zamestnancami organizácie.
Každý deň sme sa aktívne zúčastnili vyučovania rôznych skupín (nepočujúce deti,
počujúce deti, ktoré majú nepočujúcich
rodičov, ohluchnuté osoby spolu so svojimi počujúcimi partnermi, počujúci rodičia
nepočujúcich detí a mnoho ďalších).
Na základe diskusie s účastníkmi kurzov
sme mohli vidieť ako sociálni pracovníci,
pedagógovia, psychológovia, v spolupráci
a v plnej podpore štátu, dokážu vytvoriť
efektívny a funkčný systém pomoci
a podpory pre nepočujúcich, a tak naozaj
zvyšovať kvalitu ich života. Každý nepočujúci má právo na kvalitné vzdelanie
a prístup k vzdelaniu na každej úrovni
svojho života. Sme vďační, že sme sa
prostredníctvom
programu
Aktívne
občianstvo a inklúzia mohli zúčastniť tohto významného školenia. Boli sme naozaj
očarení z plnej podpory štátu. Štát podporuje inštitúcie, ktoré sa venujú nepočujúcim, štát plne hradí všetky náklady
spojené so vzdelávaním a integráciou nepočujúcich a ich rodiny. Je skvelé, že celé
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rodiny sa môžu prísť vzdelávať do tejto
organizácie a učiť sa, ako komunikovať
so svojím nepočujúcim dieťaťom, manželom alebo príbuzným, nájsť cestu vzájomného porozumenia, a štát im tento
pobyt plne hradí; ba dokonca im nahradí
ušlú mzdu za čas, ktorý strávia v tejto
organizácii. Videli sme naozaj tváre
šťastných a spokojných ľudí, ktorí žijú
svoj život naplno, nepočujúcich, ktorí si
plnili svoje sny a študovali na vysokých
školách, vzdelávali sa, aby sa mali
v živote dobre a mohli odovzdať svoje
poznanie a skúsenosti aj ďalším nepočujúcim a ďalším rodinám. Zažili sme prijatie a srdečnosť od všetkých lektorov
a od vedenia organizácie. Boli ochotní
venovať nám svoj drahocenní čas
a podeliť sa s nami o svoje skúsenosti
a o svoje know how. Svoju prácu robia
na vysokej úrovni, o čom svedčí 500 ľudí
ročne, ktorí prichádzajú do tejto organizácie a nájdu tu oporu a pomoc.
V organizácii Ål folkehøyskole og kurssenter for døve študovali študenti z viac
ako 50 krajín sveta. Ľudský prístup
a profesionalita, učenie zážitkovou formou, pozitívna atmosféra a tímová práca
sú v tejto organizácii neodmysliteľnou
súčasťou každodennej práce. Obohatilo
nás, že sme mohli na vlastnej koži zažiť,
ako učiť posunkový jazyk malé detičky,
adolescentov, dospelých, seniorov. Mali
vytvorené špecifické kurzy na každú

EFFETA

z týchto cieľových skupín. S vedením organizácie sme tiež hovorili o spolupráci
na ďalších projektoch, pretože je ešte
množstvo vecí, ktoré nás môžu naučiť.
Veríme, že sa nám v blízkej budúcnosti
podarí, aby nás navštívili aj na Slovensku
a mohli tak spoznať slovenských nepočujúcich a pracovníkov, ktorí sa venujú
nepočujúcim a hovoriť s nami o tom, aké
je dôležité zabezpečiť komplexnú sieť
služieb
sociálneho
zabezpečenia
a dosiahnuť plnú podporu štátu. Tieto
cenné skúsenosti sme odhodlaní čo najviac aplikovať do našej práce pre nepočujúcich, tu na Slovensku. Preto aj my,
v rámci tohto projektu, realizujeme aktivity, medzi ktoré patria najmä vzdelávacie kurzy, školenia, workshopy zamerané na rozvoj a osvojenie si nových komunikačných zručností v komunikácii ľudí
so sluchovým postihnutím. Projekt,
okrem iného, ponúka základným či stredným školám a iným organizáciám
a dôležitým dospelým, ktorí majú vo svojej rodine, v škole či vo svojom okolí nepočujúce dieťa, zrealizovať bezplatné komunikačné workshopy, počas ktorých sa
môžu
počujúci
naučiť
komunikovať
s ľuďmi so sluchovým postihnutím.
V prípade záujmu sa stačí ohlásiť pracovníkom EFFETY (0905 173 292; 0905
369 026).
Text a fotozábery: EFFETA

SOŠ pre
ŽSP
EFFETA

11|Myslímovinky

Nepočujúca mládež za zeleným stolom
noci pred maturitnými písomnými skúškami sa mi pre chorobu
spalo veľmi zle. No i tak nadišiel
ten, pre mňa významný, deň, utorok
18. marec 2014. Ráno som išiel
so svojimi spolužiakmi do školy. Keď sme
boli v škole, mal som trému a bol
som nervózny. O 9.00 hod. som už sedel so spolužiakmi v učebni. Prišla pani
predsedníčka a všetci nadriadení, ktorí
nás privítali. Prihovorili sa nám, nech sa
„držíme“, veľa rozmýšľame, a aby sme to
zvládli s úspechom. O 9.45 hod. sa začali testy zo slovenského jazyka a literatúry. Snažil som sa, ale úlohy boli
veľmi ťažké. Musel som si každú úlohu
pozorne prečítať a správne odpovedať.
Pani Čermáková a pán Rigo mi vysvetlili
otázky, keďže som im veľmi nerozumel.
Pre nepočujúceho človeka boli myšlienkovo dosť komplikované. Bez tlmočenia
do posunkového jazyka by som veľa nerozumel a musel by som tipovať. Som
skutočne veľmi zvedavý na moje výsledky. Po náročných testoch nasledovala 45minútová prestávka. Potom o 13.00 hod.
sme pokračovali, ale v písaní slohovej
práce. Vybral som si tému Ten pohľad mi
vyrazil dych (rozprávanie). Prácu som písal takmer štyri hodiny, pretože som bol
nervózny a veľa som rozmýšľal. Ale
dnes? Hm, už mám slohovú prácu za se-

bou; mám pokoj. Bol to pre mňa veľmi
ťažký deň, na ktorý si nerád spomínam. Tisíckrát ďakujem p. Čermákovej
a p. Rigovi. Bez nich si ako nepočujúci
študent neviem svoj maturitný deň ani
predstaviť...

Ústne maturitné skúšky
V pondelok 26. mája 2014 som sa bál
vážnej životnej skúšky. Ráno som ako
prvý v poradí odpovedal na obhajobe
praktickej časti MS. Hovoril som, ako
som na praxi vyrobil hriadeľ. Dostal som
hodnotenie dva. Nasledovali ústne maturitné skúšky z odborných predmetov. Boli
veľmi ťažké, ale zvládol som ich! Mal som
tému frézovanie a hodnotenie tri. Ale
i tak ma to veľmi potešilo. Nasledovala
ústna skúška zo slovenského jazyka a
literatúry. Tá už bola horšia, mal som
v hlave chaos. Viete, my strojári sme
mali tri skúšky v jeden deň! Vytiahol
som si témy, ktoré, našťastie, neboli ťažké,
a
to
krátke
epické
žánre
a gramatické kategórie. Opäť dvojka.
V utorok bola skúška z angličtiny. Aj tú
som spravil na dvojku, čo som nečakal.
Ďakujem všetkým skúšajúcim, predsedom, triednej pani učiteľke a p. Janke
Kaplánovej, ktorá mi tlmočila.
Text: M ário Horniak
Fotozábery: J ozef Rigo
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Zlatý klinec

Najlepšie reklamy Slovenska 2013
áto súťaž sa konala 30. mája 2014
v Istropolise v Bratislave. Pre divadlo Tiché iskry to bola výborná
a jedinečná skúsenosť, zúčastniť sa nakrúcania reklamnej kampane pre sviatok
nepočujúcich od Telekomu. Prípravy
a nakrúcania sa konali v záhrade Prezidentského paláca v septembri 2013.
Reklamou bol krátky šot v štýle nemého
filmu. Hlavnými aktérmi sa stali Peter Vrťo, Zuzana Daubnerová a ja. Najkreatívnejšou kampaňou, aká za posledný rok
na Slovensku vznikla, je "Pred 100 rokmi
by boli hviezdy" pre Slovak Telekom.
Agentúra MUW Saatchi & Saatchi, ktorá
ju pripravovala, sa stala tiež Agentúrou
večera. Rozhodla o tom porota Zlatého
klinca 2014. V ten večer v bratislavskom
Istropolise ocenili to najlepšie zo slovenskej reklamy. Telekom bodoval na Zlatom klinci kampaňou v retroštýle. "Pri

príležitosti Medzinárodného týždňa Nepočujúcich sme vytvorili kampaň na ich zviditeľnenie v štýle nemého filmu z obdobia
20. rokov minulého storočia, pretože
práve pred 100 rokmi by Nepočujúci boli
hviezdami," uvádza sa v prihláške
na Zlatý klinec. Porota udelila celkom
16 najvyšších ocenení, tzv. Zlatých klincov. Okrem toho 16-krát udelila striebro
a 26-krát bronz. Špeciálnu cenu Art Prix
udelila porota Zlatého klinca Martinovi
Bajaníkovi za kaviarenský koncept Foxford. Agentúra MUW Saatchi & Saatchi
s retroštýlom získala celkom päť ocenení
a z toho dve zlaté, dve strieborné
a jedno bronzové.
Text: J ozef Rigo
Fotozábery: Telekom

SOŠ pre ŽSP

Všetci bavia všetkých
našej škole sa 15. mája 2014 konala rozlúčka s maturantmi. Program bol venovaný im a všetkým
pozvaným hosťom zo ZŠ na Drotárskej,
zo ZŠ na Hrdličkovej a aj počujúcim deťom a učiteľom z iných škôl. Všetci mali
možnosť vidieť našich maturantov a vyskúšať si súťažné disciplíny. Moderátormi

boli maturant Ľubomír Ončo a moja spolužiačka Mirka Bačová z 1. PRS, ktorí
otvorili akciu VBV. Ako prvý bol do programu zaradený príhovor riaditeľky školy. Maturanti zahrali veselý výstup, teda
Roztlieskavačky. Všetci diváci im zatlieskali. Potom som zahrala s dievčatami hru
Evolúcia médií. J. Rigo a V. Kuráková al-
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ternovali za chýbajúcich chlapcov. Vôbec
nám to nevadilo, divákov sme naším vystúpením výborne zabavili. Ľudia si
všimli, že je to podnetná hra. Jedna pani
bola prekvapená, ako dobre M. Horňáčková dokázala hrať. Po nás bolo predstavenie Pešibus pod vedením p. Mikulovej.
Aj napriek viacerým nedostatkom účinkujúci hrali veľmi pekne. Nasledovala beseda s hosťami. Medzi nás prišiel nepočujúci mladý muž, Tomáš Máňa. Porozprával nám o svojom živote. Zaujímavé
bolo, že študoval u nás ako zlatník, ba
dokonca práve u nás začínal s herectvom
u p. Riga v súbore DIKO. Tomáš dokončil
bakalárske štúdium v odbore Výchovná
dramatika na JAMU v Brne. Niektorí žiaci
sa na neho obrátili s otázkou a on im odpovedal. Pýtali sa ho len nepočujúci
a pani riaditeľka. Prišla aj známa slovenská
herečka
Zuzana
Kronerová
a rozprávala, ako vyrastala v dávnejších
časoch. Herectvu sa venuje od roku

SOŠ pre ŽSP

1974. Jej povolanie ju napĺňa, nevie si
bez neho predstaviť svoj život. Veľmi ju
teší, že v septembri 2013 mala možnosť
zahrať si s nepočujúcimi hercami divadla
Tiché iskry. Zaujímavé pre náš je, že
otázky jej položili len počujúci diváci. Po
programe nastali súťaže. Žiaci si mohli za
získané žetóny kupovať pekné veci
z bazáru. Keďže von pršalo, súťažilo sa v
telocvični. Na konci akcie VBV maturanti
pozývali všetkých na podujatie s názvom
Majáles, ktoré sa konalo od 18.00 hod.
v dievčenskom internáte. Šikovní maturanti pripravili pre divákov program,
mnoho zábavných súťaží a, samozrejme,
nechýbala tombola. Všetci sa tomu tešili.
Text: Barbora Kružlíková
Fotozábery: J ozef Rigo
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Interview

Mgr. Marika Arvensisová – študentka doktorandského štúdia
na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici;
záujemkyňa (slovenského) posunkového jazyka
a jazyková redaktorka e-periodika Myslímovinky.
TOMÁŠ:
Ahoj Marika. Prosím,
predstav sa v krátkosti našim čitateľom.
MARIKA:
Pekný deň všetkým, ktorí venujú pozornosť tomuto rozhovoru. Volám sa Marika,
ale pre priateľov som prosto Madža
s jamkami na lícach. Už som na tomto
svete štvrťstoročie a som neustále
v kolobehu študentského života. Mám
dvoch súrodencov, brata Ľudka a sestru
Bebu. Žijeme s maminou v útulnom bytíku v Turčianskych Tepliciach a všetci si
spoločne harmonicky nažívame, pretože
sme si veľmi blízki. Radi spolu trávime
čas.
TOMÁŠ:
Hm, milé.
Dozvedel som sa, že sa zaujímaš
o Nepočujúcich a (ich) posunkový jazyk.
Ako ti to napadlo?
MARIKA:
Áno, zaujímam sa o slovenský posunkový jazyk a o ich používateľov. Keďže študujem vedecké zameranie slovenského
jazyka, ako budúcu lingvistku (pevne
v to verím, že ňou budem) ma hnevalo,
že som sa vôbec nedokázala dorozumieť
s nepočujúcimi ľuďmi. Pocit, že neovládam jazyk, ktorým by som vedela komunikovať s touto komunitou, ma ťažil.
Z uvedeného dôvodu som sa rozhodla
venovať svoj voľný čas, popri štúdiu
a práci, slovenskému posunkovému jazyku. Aj napriek tomu, že musím za vzdelaním dochádzať do nášho hlavného mesta, zvykla som si na tento životný štýl.

TOMÁŠ:
Viem, že už navštevuješ štvrtý modul
slovenského posunkového jazyka. Aký
máš však v skutočnosti pocit? Na akej
úrovni je tvoje posunkovanie?
MARIKA:
Pravdou je, že presne pred rokom som
sa začala samovzdelávať – učila som sa
primárne posunky ešte pred navštevovaním kurzov v Myslím. V priebehu roku
2013 som absolvovala intenzívny letný
kurz a do mája 2014 som ešte k tomu
zvládla ďalšie tri moduly. Priznávam, sĺz
bolo (je) mnoho, cesta za osobným úspechom, nielen v oblasti posunkovania,
je neustále náročná. Aj napriek tomu, že
som len v štvrtom module, dokážem sa
vynájsť a vyjadriť svoje názory a pocity
so svojím aktuálnym posunkovým inventárom, ktorý ovládam. Cítim, že som za-
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čiatočník, ale snažím sa jazykové schopnosti udržiavať na komunikatívnej úrovni.
Ba dokonca, momentálne študujem český posunkový jazyk úroveň 1B.
TOMÁŠ:
Stretávaš sa s Nepočujúcimi? Ak áno, tak
kde najradšej trávite spolu čas?
MARIKA:
Samozrejme, pretože bez osobného kontaktu s nepočujúcimi osobami by som
posunkový jazyk zabudla. Ak sa nachádzam v Bratislave, tak trávim čas s vami,
mojimi lektormi. Vychutnávam si s vami
dobré jedlo, vôňu kávy a rôzne podujatia, kde mám možnosť komunikovať len
prostredníctvom posunkov. Naopak, ak
som vo svojom študentskom meste,
v Banskej Bystrici, veľmi rada trávim čas
s mojou dobrou priateľkou, šéfredaktorkou Gaudia Jankou C. a spoločne si vychutnávame tú najlepšiu paradajkovú
polievku, sladké palacinky a prírodný šípkový čaj. Ak máme chuť smiať sa a robiť
bláznovstvá, tak prizveme k nám ďalších
nepočujúcich Banskobystričanov, Janku
a Radka P. (známi z Univerzitnej noci literatúry).
TOMÁŠ:
Čo rada robíš vo voľnom čase?
MARIKA:
Keďže je voľný čas pre mňa vzácny, snažím sa ho tráviť s rodinou a priateľmi.
Veľmi rada chodím na kávu, chutné jedlo, nakupovať, prejsť sa do prírody či
prezrieť si historické miesta a mestá.
Rovnako milujem hudbu a tanec, ktoré
sú mojím relaxom. Paradoxom je, že aj
napriek tomu, že obľubujem spoločnosť
ľudí, občas potrebujem samotu, ticho
a dialóg so samou sebou. A aby som nezabudla, veľmi rada spím, pretože sa mi
každú noc niečo sníva – vždy sa na sní-

SOŠInterview
pre ŽSP
vanie teším, pretože sny vám nikto nedokáže vziať. To je to čaro noci. A ešte
predsa niečo rada robím – smejem sa.
A viete ako? Až tak nahlas a s vysokým
tónom, že ma náš nepočujúci grafik Tomi
dokáže počuť.
TOMÁŠ:
Tak to máš pravdu.
MARIKA:
A vždy ma to poteší.
TOMÁŠ:
Marika, bez čoho nemôžeš žiť?
MARIKA:
Rodina. Priatelia. Objatie. Dotyk. Smiech.
Pocit rozletu (voľnosti). Káva. Tanec.
TOMÁŠ:
Ešte sa opýtam jednu otázku.
Aký je tvoj životný cieľ?
MARIKA:
Moje posolstvo je poskladané z malých
výziev, cieľov a prianí. Milujem svoju
školu, prácu dotýkajúcu sa lingvistiky
slovenského jazyka a komunity Nepočujúcich. Všetko moje úsilie vyúsťuje
k tomu, že túžim po tom, aby si ma ľudia
pamätali. Prajem si zanechať po sebe
mnoho hmotného, ako aj abstraktného.
A keď raz niekto vysloví na kúsku tejto
zeme moje meno, ľudia budú vedieť, kto
to bola lingvistika a tlmočníčka slovenského posunkového jazyka Marika Arvensisová alias Madža.

Text: Tomáš Slezák
Fotozábery: Tomáš Kopecký
(www.kopo.sk)
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Telekom

Siedmy zmysel na Magio pláži
kcia „Magio pláž – 7. zmysel“ sa
nekonala po prvýkrát, ale realizuje sa každý rok vždy v lete.
Cieľom podujatia bolo, i tentokrát, ukázať, ako vyzerá svet Nepočujúcich pre
laickú verejnosť. Zámer tkvel v myšlienke sprostredkovať ľuďom, že pri komunikácií s nepočujúcimi sa netreba ničoho
báť, navyše to pri troche snahy môže byť
pre obe strany obohacujúci zážitok. Centrum Myslím bolo pozvané Nadačným
fondom Telekom a Nadáciou Pontis preto, aby sa na tomto podujatí urobila tzv.
ukážková hodina posunkového jazyka.
Pán riaditeľ prijal túto ponuku a spoločne
sme sa zapojil do zaujímavej akcie. Spoločne s kolegom Michalom sme všetko
pripravili (na spomínanú ukážkovú hodinu).
Kde a kedy sa akcia konala? Bolo
to v nie celkom slnečnú sobotu 21. júna
2014 na Tyršovom námestí za Dunajom.
Bol to však deň posunkového jazyka plný
zábavy a smiechu. Stretli sme sa s Jurajom Réckym z Pontisu, s lektorom a tlmočníkom Róbertom Šarinom, ako aj
s ďalšími tlmočníčkami. Na tejto akcii sa
zúčastnilo hlavne veľa nepočujúcich, napríklad tím EFFETA z Nitry a okolia. Na
úvod nás privítal moderátor celej akcie
Peter Lengyel, kde tlmočila Agáta Čermáková s Milenou Krajčírovou. O 14.30 hod.
sa začala ukážka posunkového jazyka,

ktorú viedol Róbert Šarina, tlmočník posunkového jazyka a spolumajiteľ známeho reťazca Deaf Kebab. Kurz navštívilo
niekoľko záujemcov a Robo im poľahky
ukázal, ako sa dohovoriť s jednoduchými
posunkami. Taktiež im vysvetľoval, prečo
a v akých situáciách sa tieto posunky
používajú. I my sme sa zúčastnili na
tomto kurze; bola to pre nás úžasná skúsenosť. Po skončení kurzu bol na pláne
volejbalový zápas, tzv. štvorhra, kde na
jednej strane boli nepočujúci reprezentanti Jozef Paloš a Miroslav Bilík a na
druhej strane počujúci, konkrétne Matej
Chren, učiteľ tanca a Martin Šmahel,
kondičný tréner. Po skončení akcie sa konal ďalší kurz, a to z nášho Občianskeho
združenia Myslím. Michal Hefty nás zoznámil s rôznymi metódami posunkového
jazyka a gramatiky, ktoré sa vo svete
Nepočujúcich používajú. Popri výučbe tlmočila z posunkového jazyka naša tlmočníčka a asistentka Barbara Randušková.
K záujemcom, čo sa zúčastnili na predchádzajúcej prednáške, pribúdali postupne ďalší a pridala sa k nim aj Jana Žitňanská, naša novozvolená europoslankyňa. Chcela vyskúšať, ako funguje posunkový jazyk. Ja som dopĺňal Michala, rozdával som letáky a kontroloval som ľudí,
či správne posunkujú. Na záver sa nás
zvedaví záujemcovia pýtali na informácie

Telekom
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tykajúce sa kurzu, kde im Michal všetko
ozrejmil. Po skončení sme sa trošku zrelaxovali v Magio kaviarni, kde nás moderátor Peter Lengyel sprevádzal, spolu
s tlmočníčkou Agátkou Čermákovou. Potom nasledovala akcia, v ktorej si deti

a mládež mohli vyskúšať bicyklovanie
s videoklipom – príbeh Nepočujúcich,
vďaka čomu získali nápoje rôzneho druhu
alebo cukrovú vatu. Počasie nevyšlo úplne ideálne, ale ani to nikoho neodradilo,
pretože nálada bola výborná a myslím,
že každý si prišiel na svoje. Touto cestou
by sme sa chceli srdečne poďakovať Nadácii Pontis a Telekomu, ktorí nás pozvali
na túto výnimočnú akciu. Sme radi, že aj
my sme mohli počujúcim predstaviť posunkový jazyk krátkou ukážkovou hodinou nášho kurzu. Verím, že sa stretneme
aj pri ďalšej spolupráci.
Text: Tomáš Slezák
Fotozábery: N adácia P ontis

SOŠ pre ŽSP

Majáles
osledná zábava s našimi maturantmi za konala 15. mája od 18.00
hod. v dievčenskom internáte. Maturanti nás prekvapili bohatým programom a mini tombolou. V úvodnom programe som vystupovala ja, s umeleckým
posunkovaním na motívy piesne skupiny
Desmod „Raz to príde“. Nasledovala tombola s darčekmi od sponzorov z DERMACOLU, ORANGE, OZ MYSLÍM. Najviac
darčekov získala naša p. logopedička
Kaplánová. Avšak prišla až po tombole.
O jej tombolové lístky sa postaral maturant Matúš Prekop. Keď sa vrátila
a zistila, že ich má mnoho, rozhodla sa

darovať ich súťažiacim žiakom. Keď som
vyhrala v súťaži s Monikou, dostala som
od p. Kaplánovej kozmetiku Dermacol.
Súťaže boli skvelé a žiakom sa tak páčili,
že sa im nechcelo ísť spať. Pripravené
boli súťaže: bezruká štafeta – podávanie
mince z čela na čelo v rade, pantomimická hádanka, krájanie múky a pod. Musím
sa priznať, že krájanie múky vyvolalo
ošiaľ v celom internáte. Bola to zábavná
a vtipná hra.
Text: M ichaela Kostelanská
Fotozábery: J ozef Rigo
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Myslím

Prezident ANDREJ KISKA navštívil naše centrum Myslím
esiac september sa pre mňa stal
nezabudnuteľným zážitkom, vďaka osobnému stretnutiu so slovenským prezidentom Andrejom Kiskom.
Táto dôležitá a vzácna návšteva sa uskutočnila vďaka pozvaniu europoslankyne
Janky
Žitňanskej,
v
spolupráci
s organizáciou EFFETA. Zaujímavé stretnutie sa uskutočnilo s cieľom oboznámiť
prezidenta, čo trápi osoby so sluchovým
postihnutím u nás na Slovensku. O túto
problematiku sa náš prezident vrelo zaujíma. Na diskusii boli prítomní p. Anna
Šmehilová ml., Anna Bartalová, Michal
Hefty a tlmočníčka posunkového jazyka
Anna Šmehilová st., ako aj ďalšie osoby

s poruchou sluchu. Snažili sme sa objektívne informovať, zároveň oboznámiť sa
so všetkými problémami, ktoré osoby so
sluchovým postihnutím trápia, s dôrazom
na rôzne skupiny, ktoré zahŕňa tento pojem; poukazovali sme aj na nedoslýchavých, na osoby s kochleárnym implantátom a pod.
Ktoré témy boli tie diskutabilné? Pána
prezidenta sme oboznámili s faktom, že
na školách pre žiakov a študentov nie je
zabezpečený tlmočník slovenského posunkového jazyka z dôvodu, že tlmočník
musí byť financovaný samosprávnym
krajom, ktorý nie je schopný pracovať
v nadväznosti na požiadavky vyplývajúce

z reálnej sociálnej praxe a potrieb ľudí so
sluchovým postihnutím. K tlmočníkom sa
však s nepochopením postavujú nielen
na VÚC, ale aj na samotných školách pre
žiakov so sluchovým postihnutím.
Okrem toho, že nie je jednoznačne riešené financovanie tlmočníkov zo strany
VÚC, je tu aj ďalší problém: formálne
vzdelávanie samotných tlmočníkov. Prítomní oboznámili pána prezidenta, že na
Slovensku neexistuje formálne vzdelávanie na vysokých školách. Keďže nie je
vzdelávanie, nie je kde pripraviť tlmočníkov, tým pádom sa v niektorých prípadoch poskytuje tlmočenie na nedostatočnej úrovni. Nie je riešené ani adekvátne
finančné hodnotenie tlmočníkov, ktoré je
v každom kraji iné (podľa rozhodnutia
VÚC). V Bratislavskom kraji dokonca nie
je poskytovaná žiadna tlmočnícka služba.
Pán prezident bol oboznámený aj s tým,
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že funkciu tlmočenia môže vykonať aj
osobný asistent, ktorý má na výkon profesie len príslušný certifikát.

Myslím
okolím. Avšak aj osoba so sluchovým postihnutím je práceschopná a potrebuje sa
zamestnať. V súčasnej situácií sú osoby
so zdravotným postihnutím viac odkázaní
na ochranu zákona služieb zamestnanosti, ktorý sa však pri zmene zákona značne obmedzil, limitoval, alebo si ponechal
i svojvôle rozhodnutia úradov práce. Po
nastolení týchto spomenutých problémov
prezident vyjadril názor, že je to veľmi
smutná situácia, a že vlastne osoby so

Medzi ďalšími predmetmi diskusie stála
téma chýbajúcich učebníc pre žiakov so
sluchovým postihnutím, ktoré by mali
zohľadňovať špecifiká v ich vzdelávaní.
Absentujú aj finančné zabezpečenia pre
asistentov učiteľov, ktorí sa venujú žiakom
so
sluchovým
postihnutím
v integrovaných podmienkach. Je tu potreba zvýšenia financií podľa požiadaviek

sluchovým postihnutím nemajú na Slovensku zabezpečené rovnoprávne získavania informácií. Zúčastnení sa na záver
poďakovali za prijatie a tešili sa prezidentovmu záujmu, ktorý bol naozaj úprimný.

Text: M ichal Hefty
Fotozábery: M yslím

a potrieb školskej praxe. A aj napriek tomu, že J. Žitňanskej peniaze zo strany
súčasného ministra financií boli prisľúbené, pri prerokovávaní štátneho rozpočtu
sa na to akoby „zabudlo“.
V oblasti zamestnanosti prítomní hostia
vyzdvihli, že sa osoba so sluchovým postihnutím stretáva z výraznou bariérou
v oblasti dorozumievania sa s počujúcim
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Párty

Štvrtá birthday párty Deafclub-u
eafclub oslavoval 4. narodeniny.
Pri tejto príležitosti 21. júna
2014 sa v kultúrnom dome Zrkadlový háj v Bratislave, v časti Petržalka, konala štvrtá narodeninová párty.
Tento skutočne veľmi krásny športovo-spoločenský deň bol určený naozaj všetkým. Deťom, mladým, starším, proste
všetkým. Bol plný nezabudnuteľných zážitkov, ktorý si azda každý odniesol domov. Na tejto akcii sa zúčastnilo až 250
ľudí, prišli aj nepočujúci zo Slovinska, Nemecka, Poľska a Česka.
Popoludňajšia akcia bola určená najmä
rodinám s deťmi. Prišlo až 26 detí
s rodinou, aby si dali namaľovať tvár.
Okrem toho na nich čakali rôzne zábavné
hry a súťaže. Nechýbal ani kúzelník a
modelovanie zvieratiek z balónov. Spoločnosť deťom robil aj veľký plyšový Macko, maskot Deafclubu, ktorý sa s
deťmi fotil. Okrem detských aktivít sa
mohli nepočujúci pokochať nad krásou
a umením fotografií nepočujúcich bratov
Adama a Mateja Kováčovcov. P rezentoval sa aj automobil Mercedes triedy
A, kde si mohli nepočujúci na vlastnej koži skúsiť, aké to je sadnúť si za volant tohto krásneho auta. Nechýbala ani
prezentácia kompenzačných pomôcok
pre nepočujúcich, spoločnosťou WidexSlovtón. Večer bol plný zábavy,

smiechu, radosti zo stretnutia, komunikácie so známymi i novými nepočujúcimi.
Celý večer ich sprevádzala hudba nepočujúceho slovenského DJ Petra Hoanga. V klube obsluhovali štyria nepočujúci
sympatickí barmani, takže nikto sa nemohol sťažovať na smäd. Pevne veríme,
že táto akcia nebola posledná, a že sa
spoločne stretneme na podobných podujatiach. Veľká vďaka patrí: mestu Bratislava a časti Petržalka, a to za možnosť
získať finančné prostriedky prostredníctvom dotácie z vlastných príjmov
a sponzorom za vecné dary. Na záver,
ako sa patrí, bola tombola plná krásnych
a zaujímavých cien. Hlavnou výhrou bol
päťdňový autobusový zájazd do Paríža
pre dve osoby od Toyo travel. Ďakujeme všetkým za výbornú atmosféru
a tešíme sa na piatu birthday párty.
Text: Veronika Vojtechovská
Fotozábery: Adam Kováč
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Párty

Deafclub talent
spešne máme za sebou neopakovateľnú súťaž Deafclub talent, ktorá sa
konala 21. 06. 2014 v Bratislave
v Dome kultúry Zrkadlový Háj na Rovniankovej ulici 3. Každý súťažiaci bol odmenený voňavým balíčkom a súťažiaci na
víťazných priečkach získali k balíčku
i finančnú hotovosť 100 €, 75 € a 50 €.
Talentu sa zúčastnilo sedem súťažiacich:
1. miesto:
Dallo, SK (divadlo, tanec)
2. miesto:
Michaela Kosiecová, CZ (divadlo)
3. miesto:
Katka Pirščová, SK (maľba)
4. miesto: Jozef Pešta a Stanislava
Foráčová, SK (tanec hip-hop)
5. miesto: Veronika Mikulová
a Věra Lištvanová, CZ (akro jóga)
6. miesto: Dóra Bajcsy, SK
(spev v posunkovom jazyku)
7. miesto: Karel Černý, CZ
(tanec Michael Jackson)

Atmosféra talentu bola plná emócií. Súťažiaci spravili maximum pre zaujatie
a vyvolanie pocitov u diváka. Týmto by
som chcel poďakovať súťažiacim, divákom, moderátorskému duu, organizátorom 4. Deafclub Birthday párty, sponzorom, TKN a v neposlednom rade aj sebe,
že som zvládol tento ročník zorganizovať.
Text: M ilena Krajčírová
Fotozábery: Adam Kováč
František Urban

Rozprávka

Nepočujúci tuleň Pipo
edného teplého a krásneho júnového dňa sa narodil malý tuleň Pipo.
Maminka sa o neho vzorne starala
a nadovšetko ho milovala, hoci maličký
Pipo bol nepočujúci. Mal ešte dvoch počujúcich súrodencov, bratov Frediho
a Johana. Tulene Fredi a Johan boli
o niečo starší; veľmi zbožňovali malého
bračeka tuleňa Pipa.
Tulenia maminka sa postarala
o všetkých chlapcov tuleňov a povedala
im: „Dnes sa ide na výlet do ZOO,
kde spoznáte aj iné zvieratká.“ Posunkom naznačila Pipovi, že idú na výlet,
keďže je krásne letné počasie. Nebudú
predsa sedieť doma. Malý Pipo sa veľmi

tešil a bol rád, že spozná niečo nové
a vyblázni sa so svojimi dvoma staršími
bratmi. Cestou obzerali krásnu prírodu,
všetci sa tešili a malý Pipo sa pýtal na
koníka na plecia Johana, ktorý ho rád
vzal. Fredi dával pozor, aby Pipo nespadol. Tulenia maminka s láskou sledovala
svoje deti. Keď boli pri ZOO, malý Pipo
z
diaľky
zbadal
tulenie
dievča,
ako posunkovala s jej otcom. Malý Pipo
rýchlo zišiel z koníka a utekal za tuleňou
dievčinou. Bratia rýchlo bežali za ním, aj
s maminkou. Pipo sa, počas rýchleho behu, potkol a spadol. Začal veľmi plakať.
Tulenia dievčina to zbadala, potiahla tulenieho otca za ruku a ťahala ho k Pipovi.
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Keď tulenia dievčina videla Pipa na zemi,
pomohla mu zodvihnúť sa. Bolo jej ho ľúto, preto mu pofúkala koleno, na ktoré
spadol. Pipo prestal plakať, usmial sa na
dievčinu, posunkom sa jej poďakoval
a ukázal, že sa volá Pipo. Ona sa mu tiež
predstavila posunkom. Volala sa Hilda.
Obidvaja boli šťastní, že si rozumejú posunkami a ukázali všetkým, že idú do
ZOO. Hildin otec tuleň sa zoznámil
s Pipovou matkou a jeho dvoma bratmi.
Zasmiali sa pri zoznámení a vošli do
ZOO. Dospelí tuleni na nich dávali pozor.
Ukazovali, ako sa volajú zvieratá, vysvetľovali, ako žijú, čo papajú.
Pipovi sa zapáčilo pri jazierku,
kde
plávali rôzne
pelikány, divé
kačky, aj rybky.
Chcel
skočiť za nimi
do vody, ale
Hilda ho chytila
a posunkom mu naznačila, že nesmie.
Pipo nechápal a posunkom sa opýtal na
dôvod. Jeho dvaja starší bratia Fredi
a Johan mu ihneď preložili posunkami, že
je to tu zakázané. Hilda dostala nápad.
Keď skončia prehliadku v ZOO, môžu sa
okúpať u nich doma. Pipovi sa rozžiarili
veselé očká a prosil maminku, či by sa
mohol okúpať u nich doma. Bratia Fredi
a Johan tiež začali kričať, že aj oni chcú.
Rodičia videli, že tulenie deti sa tešia na
kúpanie, preto súhlasili. Dospelým sa to
páčilo, pretože bolo krásne počasie, pri
ktorom si to vychutnávali. Prešli celé
ZOO, videli rôzne zvery a všetkým sa
tam páčilo. Hilda s Pipom veľa posunkovali, aké zvieratá vidia, čo sa im páči

Rozprávka
a boli celí šťastní. Za nimi kráčali Fredi
a Johan, dávali na malých pozor; páčilo
sa im robiť dozor. Keď skončili, išli sa
okúpať k Hilde. Pipo v nemom úžase videl ich veľký dom a obrovský bazén, ktoré videl po prvýkrát. Rýchlo sa rozutekal.
Nevedel sa dočkať kúpania a šantenia sa
vo vode s Hildou a s jeho bratmi. Všetci
sa spolu bláznili, potápali, predbiehali
a hrali rôzne vodné hry. Tulení rodičia sa
na nich veselo dívali, máčali si nohy
a dávali pozor na každého. Malý Pipo
priplával k maminke a posunkom ukázal,
že je veľmi šťastní a že ju ľúbi. Maminka
malého
Pipa
pohladila
po
hlávke
a
opätovala
mu lásku. Pipo
sa potom išiel
ďalej
blázniť
do vody, kde
spolu s Hildou
vydávali rôzne
zvuky. Bratia
Fredi a Johan
sa smiali. Keď
bol čas ísť domov, tak sa nikomu nechcelo. Rodičia povedali a naznačili posunkom, že aj ďalšie dni budú také veselé,
bláznivé a plné zážitkov. Všetci poslúchli,
rozlúčili sa a poďakovali sa za príjemné
pozvanie a tešili sa na budúce stretnutie.
Pipo silno objal Hildu, posunkom naznačil, že je šťastný, že má novú nepočujúcu
priateľku. Unavení a šťastní sa rozlúčili
a išli domov. Pipo cestou domov zaspal
v maminom náručí. Bratia išli za nimi potichu domov. Tulene sa tešili na ďalšie
zážitky plné nových a nových prekvapení.
Text: M artina Gelienová
Obrázok: internet
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Jazykové okienko

Dáme si Lazane alebo putovanie za novou slovenčinou? (3. časť)
Jedna čitateľka sa posťažovala, že nerozumie niektorým „novým“ slovám, ktoré už
bežne používajú jej počujúci kamaráti, alebo nevie, ako sa presne vyslovujú. Preto
sme pre vás pripravili malý jazykový kútik, v ktorom sa oboznámite s niektorými
novšími výrazmi a ich výslovnosťou.
Počítačové výrazy:
Homepage (čítaj houmpejdž) – úvodná webová stránka, ktorá sa po
spustení prehliadača otvorí ako prvá; domovská stránka.
Spam (čítaj spem) – nevyžiadaná elektronická pošta (e-mail, sms),
väčšinou reklamného charakteru.
Spoločenský život a média:
Roaming (čítaj roumink) – telekomunikačná služba umožňujúca
účastníkovi jednej mobilnej siete prechádzať do siete iného operátora, aj
v inej krajine – v zahraničí.
Showbiznis (čítaj šoubiznis) – zárobková činnosť v oblasti zábavy
a obchodovania so zábavnými podnikmi.
Talk show (čítaj tólk šou) – rozhlasový alebo televízny program,
v ktorom za vedenia moderátora besedujú a odpovedajú na otázky populárne osobnosti.
Piercing (čítaj pírsink) – je to prepichnutie určitej časti tela a vloženie
šperku do vzniknutého tunela.
Remake (čítaj rimejk) – nové spracovanie staršieho úspešného umeleckého diela (filmového, literárneho, hudobného).
Trailer (čítaj trajler) – filmová upútavka, zostrih najefektívnejších záberov z filmu.
Slangové alebo prevzaté výrazy z oblasti spoločenského života a zábavy:
Femme fatale (čítaj fám fatal) – príťažlivá a zvodná žena, ktorá je
schopná svojím šarmom podmaniť muža.
Kravaťák – muž v obleku.

Bublinky – šampanské víno.
Cigo – cigareta.
Byť cool (čítaj kúl) – výraz pre stav „byť v pohode, ale zároveň budiť
rešpekt“.
Sex appeal (čítaj sex epíl) – určitý druh energie, ktorá priťahuje. Môže
vychádzať z psychickej vyrovnanosti, spokojnosti, pohody, zmyslu pre
humor.
Vypracovala: redakcia
Zdroj: internet
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Varíme s Michaelou

Bábovka
Potrebujeme:









200 g práškového cukru
250 g polohrubej múky
½ bal. prášku do pečiva
½ bal. vanilkového cukru
3 vajcia
1 šľahačka
1 lyžička kakaa

Postup prípravy receptu:
Žĺtka a cukor vymiešame do hladka. Postupne
pridávame
šľahačku,
múku
a prášok do pečiva. Z bielkov ušľaháme
tuhý sneh a zľahka ho vmiešame do cesta. Polovicu cesta vlejeme do vymastenej
a múkou posypanej bábovkovej formy.
Do druhej polovice cesta vmiešame kakao a nalejeme ho na svetlé cesto. Dáme
piecť do rúry vyhriatej na 180 stupňov.
Pečieme asi 45 minút.
Dobrú chuť!

Text a fotozábery:
Michaela Kostelanská
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Komiks

Miška,19
Matej, 19

Nie, najlepšou zábavou
je pozerať telku.

Poďme von.

Prosím, poďme von, je
teplo a krásne, zabavíme
sa v záhrade.

Čo máme robiť,
hmm... ?

Nie.

Nevšímajú si ma.
Hihihihi.

Aaa...

Uuu!

Prepáč, nechcela som.

Jáááj, bože,
tá je studená!

OK, nič sa nestalo.

Uau!

Bola super zábava.
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Zahráme sa s
balónmi s vodou?

Komiks

Áno, je to super
zábava.

Už mám veľa balónov.

Uuu, kde je Miška? Kam len išla?
ZZZZZZZZZZ...

Čo robí? Ako sa blázni,
baba jedna, ako hlúpa.

A, do kelu, zaspal som,
je veľa hodín, aaa...

Ááá, tam je.

Hmmm...

Čo sa tu tak blázniš?
Čo je!?

No, vidíš, rozbil som si okuliare.
A, sakra!

Nehnevaj sa, poďme občas
von a zabávajme sa. Tu aspoň
nie je nuda.

Hahahahaha.

Prepáč.
To sú moje kamarátky, poďme si
spolu hádzať balón s vodou.

Hmm, asi
má pravdu.

Vidíš, vonku je krásne počasie
a čo by sme robili vnútri? Tu
je lepšie.

Grrr.

Koniec
Text a fotozábery: Lenka Cmerová
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Slovensko

Maďarsko (1. variant)

Poľsko (1. variant)

Posunkový jazyk

Česko

Nemecko

Maďarsko (2. variant)

Poľsko (2. variant)

Francúzsko

28|Myslímovinky

Posunkový jazyk

Rakúsko (1. variant)

Rakúsko (2. variant)

Belgicko

Bulharsko

Dánsko (1. variant)

Dánsko (2. variant)

Fínsko (1. variant)
Posunkuje: Tomáš Slezák
Fotozábery: Tomáš Máňa

Fínsko (2. variant)

Španielsko
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Tretí reprezentačný ples sluchovo postihnutých
3. Birthday párty Deafclub

Party

E-shop

Úvod do kultúry
a sveta Nepočujúcich
MOC 9,99 €

DVD - Slovník slovenského
jazyka - slovenského
posunkového jazyka
pre oblasť rodina
MOC 2,99 €

DVD - Preklady
najznámejších
skladieb tradičnej
kultúry
do slovenského
posunkového jazyka

Kniha + DVD Špecifické posunky
v slovenskom
posunkovom jazyku
MOC 12,99 €

MOC 4,99 €

Sada publikácií
MOC 28,99 €

DVD - Rozprávanie
príbehov - storytelling
a poézia v (slovenskom)
posunkovom jazyku
MOC 5,99 €

Sada DVD

Plagát A1 (59x84)

MOC 10,99 €

MOC 2,99 €

http://www.myslim.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtu
emart_category_id=2&Itemid=57

