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Valentínsky večierok
o štvrtok 19. 2. 2015 bolo v školskom
internáte na Rastislavovej ulici o zábavu postarané. Program sa začal úvodnou divadelnou etudou dievčat s názvom
„Tanečnica“. Henrieta s Vladom v kostýme
mnícha vysvetlili všetkým prítomným, kto
bol svätý Valentín a prečo bol podľa neho pomenovaný sviatok zamilovaných. Aby žiaci
mali radosť zo širokej ponuky programu, nasledovalo sedem súťažných hier. Ja som začala súťažiť najprv v hre nazvanej MAPY.
Štyri skupiny po tri osoby museli dopĺňať názvy riek, miest, zámkov, hradov atď. A aj ich
presne umiestniť. Spolu s Júliou a Klaudiou
som vyhrala 1. miesto, vôbec som to nečakala. Bolo to veľmi dobré a aspoň som sa
niečo naučila o rodnej krajine. Druhá súťaž
bola taká, že keď si sadnete na stoličku, musíte zavrieť oči a len pomocou nôh hádať, aké veci sa nachádzajú na zemi. Naprí-

klad na zemi boli - tanier, sviečka, DVD, prasiatko, pohár,... „Fíha, neviem, či by som dokázala uhádnuť!“ Nasledovalo zaujímavé vystúpenie žiakov a vychovávateliek s pohármi.
Také prehadzovanie pohárov rýchlymi pohybmi, čím vznikol skupinový ,,šál“. Miška
a Veronika nás po celý čas zabávali hádankami, v ktorých napodobňovaní učiteľov
a žiakov. Smiala som sa, ako Veronika trefne
napodobňovala p. Havlíčka, p. Glaczynskú,
p. Riga, Fuzáka a Miška zas Korekáča, p. Janíčkovú, p. Hurtukovú. U žiakov je stále obľúbené napodobňovanie osobností, vecí či
filmov podľa papierikov. Najviac sa mi páčilo,
ako hralo trio – Matej Hradiský, Paľo Gavlas
a Jožo Viczian. Mala som počas celej zábavy
dobrú náladu. Vydržali sme až do 22.00 h,
hoci nám bolo teplo v tej miestnosti. Perfektné je, že Valentínsky večierok sa vydaril.

DOMINIKA ZBREHOVÁ
FOTOZÁBERY: JOZEF RIGO

ZÁ BAVA

2. Celoslovenský ples
nepočujúcich v Trnave
ňa 21.2.2015 sa v Trnave uskutočnil
2. Celoslovenský ples nepočujúcich, kde sa
už druhýkrát podarilo uskutočniť podujatie
na úrovni plesu.
Nepočujúci museli dodržať plesové pravidlá,
napr. museli byť oblečení v smokingu (nie
sako s kravatou…). Práve vďaka usporiadateľom Trnavského spolku nepočujúcich (TSN)
na základe poverenia zo Slovenského zväzu
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nepočujúcich, že prevzali pôvodným usporiadateľom
v Prešove,
ktoré
odstúpili

ZÁ BAVA
la aj pestré tomboly.
Spolu sa na plese zúčastnilo 72 ľudí. Kráľovnou plesu sa stala nepočujúca žena z Koša
pri Prievidzi a kráľom plesu sa stal nepočujúci z Košíc.

z finančných dôvodov.
Organizátori TSN s pomocou SZN, ktoré nemali problém kritériá splniť, pretože majú
skúsenosti z minuloročných plesu v Prievidzi.
Význam plesu je pre mnohých nepočujúcich
veľký, pretože nemohli na ples usporiadaný
počujúcimi z dôvodu komunikačnej bariéry,
ktorá by medzi nimi bola. Na spomínaný ples
boli pozvaní nielen nepočujúci, ale aj u počujúci priatelia, prípadne ľudia, ktorý sa zaujímajú o našu komunitu. Hostia plesu mohli
spoznať rôzne zvyky a kultúru nepočujúcich
(napr. ako sa povie dobrú chuť, keď sa nepočujú a podobne) a takisto mali možnosť dozvedieť sa, aké majú problémy, alebo naučiť
sa niečo nové – niektoré posunky zo slovenského posunkového jazyka.

Slovenský zväz nepočujúcich pod vedením
Ladislava Svíčku vyjadril veľkú spokojnosť,
že 2. Celoslovenský ples nepočujúcich
v Trnave dopadol nad očakávania. Je to
úspešný štart na ceste za odbúravaním bariér u nepočujúcich občanov. Zároveň prezident Svíčka pred polnocou a konaním tomboly verejné vyhlásil, že 3. Celoslovenský
ples nepočujúcich sa bude konať v roku 2016
v Bratislave Prezident Svíčka poďakoval organizátorom z Trnavského spolku nepočujúcich za zabezpečenie vynikajúcej úrovne 2.
Celoslovenského plesu nepočujúcich 2015.

ZDROJ: SZN
FOTOZÁBERY: ADAM KOVÁČ

Sme radi, že na Plese boli aj počujúci, a že
všetci považujú Celoslovenský ples nepočujúcich za úžasný s bohatým programom, s
množstvom jedlá a nápoje zo švédskeho sto-

PREŠPORKOVO

Ples na zámku Prešporkovo
ňa 6.2.2015 sa rodinné centrum Prešporkovo o.z. premenilo na kráľovský
zámok. Rodičia a ich deti sme sa stali
účastníkmi prerobeného, farebného
zámku z doby rozprávok. Každý z nás mal
kostým z dávnych čias, pestré, honosné
a dokonca sa našlo aj pár takých kostýmov,
že sa bolo možné premeniť na trpaslíka.
Program plesu, ktorý bol hlavnou udalosťou
našej premeny sa začal príchodu kráľovnej
v žlto-hnedých šatách. Hrala ju mamička Ka4
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tarína Foltýnová. Potom sa kráľovnej predstavili deti spolu
s rodičmi ktorých predviedol šašo, hrala ju Denisa Gálová. Po
predstavení nasledovalo tanec a
individuálne riešenie didaktických hier. Deti museli tentoraz
riešiť úlohy a každý kto vyriešil
úlohu dostal na svoj papierik
pečiatku, kde po splnení všetkých úloh sa mohlo zúčastniť
plesovej hostine. Plesovú hostinu vlastne pripravili rodičia. Najedené deti sa opäť pustili do
hier... Potom nasledovalo hodnotenie najkrajšieho kostýmu detského účastníka plesu - ktorú vyberala porota v zostave

Jozefa Riga a Zuzany KnapovejDaubnerovej. Vyhrala dcérka
Martiny Markovej Simonka Spotáková.
A na záver prišla zábava.... aj
nepočujúci rodičia si mohli tu
povymieňať svoje skúsenosti
s deťmi a z rodinného života počas individuálnej debaty, ktorá
nemala hranice presne ako v
rozprávke.... odchádzali sme
všetci spokojný a zážitkami
šťastný.
MICHAL HEFTY
FOTOZÁBERY: PREŠPORKOVO

OZ MYSLÍM

Účastníci kurzov slovenského
posunkového jazyka v zimnom
semestri v Myslím - CKN
iete, že OZ Myslím realizuje kurzy slovenského
posunkového
jazyka
a hlásia sa ku nám rôzni ľudia, napr.
aj tí, ktorí plánujú ďalej pokračovať v
zdokonaľovaní sa v slovenskom posunkovom
jazyku z rôznych dôvodov, ale aj tí, ktorí sa
chcú naučiť posunkový jazyk z pracovných
dôvodov, alebo sa snažia priblížiť k svetu Nepočujúcich. Kurzy sú akreditované Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR,
a po ukončení kurzu môžu absolventi získať
osvedčenie. V lete minulého roku sme otvorili intenzívny kurz a prihlásili sa traja kurzisti a nasledovne aj o mesiac, keď sme znovu
otvorili intenzívny kurz sa prihlásilo sedem
záujemcov.
V tomto semestri 22.9. 2014 - 23.1.2015
sa na kurz prihlásili:
1.modul - 3 osoby
3.modul - 6 osôb
4.modul - 1 osoba
5.modul - 4 osoby
6.modul - 4 osoby
9.modul - 3 osoby
Individuálny kurz – 1 osoba
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Celkový počet je 21 osôb. Všetci kurzisti
prešli úspešne záverečnou skúškou akreditovanou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR napriek tomu, že ju niektorí robili opakovane. Touto cestou im srdečne gratulujeme.
Zároveň sme realizovali kurzy v jarnom semestri, v období 23.2. 2015 – 12.6.2015.
Celkovo sa prihlásilo na všetky moduly 25
osôb. V jarnom semestri sme mali otvorený
aj víkendový kurz, na ktorý sa prihlásilo 6
záujemcov.
Pre
kurzistov
v Januári
a Februári sme
upravili a rozšírili učebné
materiály, a zároveň kurzisti mohli využívať
e– learning na stránke myslim.sk, vďaka
ktorému si mohli kurzisti prebranú posunkovú zásobu v pohodlí domova preopakovať.
Okrem spomínaných kurzov sme realizovali
aj Lektorské minimum pre lektorov slovenského posunkového jazyka, ktoré sa
uskutočnilo v termínoch 14.3. 2015 29.3.2015. Verím, že naším kurzistom sa
bude dariť, čo najlepšie a že určite úspešne
zvládnu aj záverečnú skúšku získaním
osvedčenia akreditovaným ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR. Budeme im
držať palce, nech to zvládnu!
MICHAL HEFTY, TOMÁŠ SLEZÁK

FACEBOOK

Zábava pre Nepočujúcich
rečo vznikla na facebookovskej stránke skupina „zábava pre Nepočujúcich“?
Dôvodom vzniku tejto stránky bola absencia klubov nepočujúcich, alebo miest kde
by sa mohli nepočujúci ľudia stretávať, ako
to bolo v minulosti, keď tieto kluby existovali. Pre
členov komunity Nepočujúcich je
dnešná doba zložitá a každý má svoju skupinu kamarátov, sami si vyberajú, s kým sa
stretnú a s kým si rozumejú. Cieľom tohto
podujatia bolo viac sa zaujímať o slovenský
posunkový jazyk, keďže naša komunita ovláda slovenský posunkový jazyk, ktorý ma
svoje varianty vzhľadom na kraje na území
Slovenska. Podobná myšlienka založenia
stránky na Facebooku vznikla v Českej republike s názvom Zábava pro neslyšícich ČR,

stránka funguje v uzavretej skupine. Ich cieľom bolo natočiť videoklipy v posunkovom
jazyku a porozprávať si svoje zaujímavé zážitky, úspechy, príbehy a rôzne veci tykajúce
sa kultúry Nepočujúcich, kde sa tam ovláda
v českom posunkovom jazyku. Túto iniciatívu v Česku sme si všimli už dávnejšie, bolo
tam zapojených okolo 2000 členov, z celkového počtu bolo aj pár členov zo Slovenska.
Ich administrátormi sú nepočujúci mladí ľudí,
ktorí kontrolujú a upozorňujú nepočujúcich,
či je nimi pridané video vhodné na stránke a
pod. Inšpirovali sme sa teda od našich susedov a vytvorili stránku, kde sa môžu virtuálne stretávať nepočujúci, s názvom „Zábava
pre Nepočujúcich SR“. Ich administrátorkami
sú nepočujúci a to Slovenka, žijúca v ČR Eva
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Cudzišová Černá a Priska Holodová Edligner,
ktorá už dlhé roky žije v zahraničí. Tieto dve
ženy po dohode založili vo februári 2015
skupinu „Zábava pre nepočujúcich“. Je to
veľmi dobrá možnosť pre Nepočujúcich, aby
sa nebáli otvorene porozprávať, alebo zavtipkovať si a pod. Od založenia sa zapojilo
už 950 členov. Okrem nepočujúcich sa zapojili aj nedoslýchaví, rodičia nepočujúcich detí,
ale aj počujúci, ktorí chodia na kurzy posunkového jazyka a ovládajú slovenský posunkový jazyk a chcú si priblížiť svet Nepočujúcich a porozumieť si s komunitou nepočujúcich ešte lepšie. Prišlo na stráne už aj k
menším nedorozumeniam, z dôvodu nerešpektovania názorov a myšlienok druhých a
potom vznikajú zbytočné problémy. Viackrát
som si všimol, že tam boli aj zaujímavé informácie pre nás Nepočujúcich, o ktorých
som sám nevedel a rád sa zasmejem na

dobrých vtipoch. Niektorí nepočujúci radi
rozprávajú svoje príbehy, svoje skúsenosti
a vysvetľujú, rôzne postupy varenia, alebo
rôzne veci okolo domu. Osobne si myslím, že
stránka „Zábava pre Nepočujúcich SR“ je
veľmi dobrá a účinná možnosť pre komunitu
Nepočujúcich, aby sme sa nebáli priblížiť sa
ku skupine a spojiť sa spolu, podobne, ako to
bývalo v kluboch pre nepočujúcich v minulosti. Veď sme malá komunita Nepočujúcich
a treba si navzájom spolupracovať, solidarita
a spolupatričnosť. Verím, že tato podujatie
prežije dlho a dopadne to tak veľmi dobre.
MICHAL HEFTY, TOMÁŠ SLEZÁK
ZDROJ: FACEBOOK

STUŽKOVÁ SLÁ VNOSŤ

Takto sme si užili najkrajší
deň mladosti
ridsiaty január 2015 bol pre mňa perfektným dňom. Aj keď bola riadna
snehová kalamita, nikdy na ten deň
nezabudnem! Niektorí učitelia aj rodičia veľmi meškali kvôli kalamite, ale nakoniec prišli,
čo sa mi uľavilo. Všetci sme sa zišli
v reštaurácii bratislavského hotela Junior. Na
začiatku stužkovej sme mali privítanie pani
riaditeľkou, nástup a pani Čermáková pokrstila vankúšik, na ktorom boli naše stužky.
Pani riaditeľka nám pripla stužky a potom
sme si pripili na krok do dospelosti šampanským. Večera bola vynikajúca, všetkým veľmi chutila. Neskôr sme mali program – naše
vystúpenia pre rodičov a pedagógov. Vystupovala som ako prvá s Michaelou, a to ume-

leckým posunkovaním s názvom Raz to príde. Nasledovalo skupinové vystúpenie s názvom Havajské radovánky a posledná bola
študentská hymna. Dosť sme sa smiali na
svojich chybách. Po kultúrnom programe sa
rozdávali ruže pani učiteľkám a po nich každý z nás vyzýval svojho otca alebo mamu do
tanca. Ja som tancovala valčík s otcom.
Proste to bol môj prvý veľký deň. Fotograf
Adam Kováč nám urobil veľa krásnych spoločných fotiek. Na záver sme spolu
s triednou rozkrájali tortu a podávali sme ju
každému hosťovi. Bola chuťovo výborná. Mala som nádherný zážitok a dosť sme sa nasmiali. Našim pani učiteľkám sa páčilo, že
sme takí slušní a rozumní. No čo dodať, nikdy nezabudnem na našu stužkovú slávnosť,
ktorá zostane aj v mysli mojich spolužiakov
navždy spomienkou, ako sa patrí!
BARBORA KRUŽLÍKOVÁ
FOTOZÁBERY: JOZEF RIGO

INCHEBA

Profesia Days 2015
áto akcia „Profesia Days 2015“ sa konala 25.02. - 26.02.2015 v Inchebe
Expo v Bratislave, na Viedenskej ceste. Tento rok išlo už o 6. ročník najväčšieho
veľtrhu práce na Slovensku pod hlavičkou
Profesie. Vstup na Profesia Days bol úplne
zadarmo, záujemcovia z celého Slovenska,
ktorí sem prišli zvedavo hľadať, alebo sa zaujímať o nové ponuky práce.
7
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Cieľom tohto podujatia bolo ukázať, aké
možnosti sú na pracovnom trhu o aké pracovné ponuky sa môžu uchádzať absolventi
stredných a vysokých
škôl, ale aj záujemcovia o lepšie pracovné
pozície a pod. V rámci
podujatia sa mohli
propagovať rôzne firmy, napr. malé, alebo
veľké, ktoré sa snažili
ukázať čo spočíva v
náplni práce u nich, čo
konkrétne robia, alebo
dali informáciu o tom,
že je možné hlásiť sa
na pozície, ktoré sú voľné. Na podujatí, bolo
možné sledovať aj rôzne prednášky, ktoré sa
tematicky týkali možností práce. Výhodou
bolo, že návštevníci mohli získať vedomosť o
tom, ako správne
spracovať dokumenty, týkajúce sa nástupu do zamestnania, ako správne napísať životopis, motivačný list, žiadosť do
zamestnania a pod.
Samozrejme tam nechýbali ani rôzne akcie,
občerstvenie
a nápoje.
Mesiac pred konaním tejto akcie ma oslovila
organizátorka Petra
Nováková, či máme
záujem spolupracovať na tejto akcii.
Rozhodli sme sa, že
to skúsime, aj napriek tomu, že to bola výzva, keďže sme
na podobnej akcii
ešte neboli. Najprv
sme komunikovali e-mailom a neskôr sme sa
dohodli osobne, čo a ako treba pripraviť na
spomínané podujatie. Deň pred konaním ak8

cie, sme boli v Inchebe pripraviť stánok.
Miesto pre nás bolo na poschodí, naša zóna
bola ladená do modrej farby a mala názov:
„Poradňa pre zdravotné znevýhodnených“.
Pripravili sme si stoly
a stoličky, dali sme
tam rôzne letáky z OZ
Myslím. V deň akcie,
sme prišli o trochu
skôr, aby sme stihli
všetko dopripravovať.
Pridala sa ku nám aj
dobrovoľníčka, kurzistka a asistentka v jednej osobe Mirka Tomášková. Neskôr k nám prišla aj tlmočníčka
Erika Dobišová.
Potom Michal Hefty išiel na prednášku, kde
prezentoval o zaujímavej téme: „Ja nepočujúci – zamestnám sa?“ Samozrejme prednášku posunkoval
v slovenskom posunkovom jazyku a Erika
Dobišová
tlmočila
do mikrofónu do hovoreného jazyka, tak
aby všetci ľudia rozumeli. Prednáška trvala
približne 20 minút a následne išli prezentovať ďalší prednášajúci, ktorí mali pripravené
ďalšie zaujímavé témy tykajúce sa hľadania práce, alebo
problematika zamestnania.
V stánku, kde sme
boli v zastúpení organizácie Myslím, sme
poskytovali odpovede
na rôzne otázky súvisiace s občianskym
združením a rôzne problematiky týkajúce sa
komunity nepočujúcich a hovorili sme aj o
kurzoch slovenského posunkového jazyka,

INCHEBA
ktoré naše občianske združenie pravidelne realizuje.
Navštívilo nás nečakane
niekoľko
nepočujúcich
osôb, pomohli sme im ako
správne napísať životopis,
alebo motivačný list. Na
akcii sme boli od rána do
19.00 hod. a na druhý deň
do 16.00 hod. Chcel by
som touto cestou poďakovať Profesii a p. Petre Novákovej, že nám dali možnosť a priestor ukázať našu
kultúru a to čo robíme.
Spolupracovalo sa nám veľmi dobre.

Pevne verím, že aj o rok sa
znovu uvidíme a dúfam, že
aj Nepočujúci ľudia budú
môcť prísť ešte aj viac.
MICHAL HEFTY,
TOMÁŠ SLEZÁK
FOTOZÁBERY: OZ MYSLÍM

ROZHOVOR

Jarmila Cifrová
1. Ako by ste sa naším
v krátkosti predstavili?

čitateľom

Vyštudovala som učiteľstvo chémie a fyziky
na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.
Náhoda ma priviedla na strednú školu pre
žiakov so sluchovým postihnutím na Koceľovej ulici, kde som začala svoju pedagogickú
prax ako učiteľka chémie a fyziky. No, ale
myslím si, že náhody neexistujú a po pôsobení v rôznych oblastiach doma aj
v zahraničí som bola postavená pred otázku,
či zvolím prácu za dobrý plat alebo prácu, čo
ma napĺňa. Tak som sa vrátila do sveta sluchovo postihnutých.
2. Odkedy ste vo funkcii riaditeľky na
tejto škole?
Od januára 2015.
3. Čo máte na svojej práci najradšej?
Keď sa vec podarí. Hocijaká malá. Keď sú
žiaci šťastní. A tiež to, že je to služba pre
druhých. Samozrejme, aj v banke alebo
v ekonomike sa pracuje pre druhých. Ale ja
som rada, že dávam energiu na niečo, čoho
výsledky môžu pomôcť konkrétnym ľuďom.
4. Aké vyučovacie a komunikačné metó9

dy vo vzdelávaní žiakov so sluchovým
postihnutím preferujete?
Všetky metódy, ktoré pomôžu dosiahnuť cieľ
a podľa možnosti ho dosiahnuť s radosťou. Je
mi blízka pedagogika J. A. Komenského a M.
Montessori. A konkrétne pre našu školu to
znamená vybudovať komunikačný kanál, objasniť nové pojmy tak, aby žiak porozumel.
Tu je potreba voliť totálnu komunikáciu - či
už posunkovou komunikáciou, orálnou metódou, alebo písaným jazykom. S osvojenými
pojmami pracovať ďalej orálnou metódou, na
ktorú je naša škola zameraná.
5. Čo pre vás znamená profesionalita v
práci pedagóga?
Mať profesionálnu zodpovednosť. Dnes je pedagógovi veľmi ťažké byť v súlade s neustále
sa meniacimi učebnými osnovami, legislatívou, požiadavkami zo strany vedenia školy,
rodičov a žiakov, ktorí majú rôzne druhy

ROZHOVOR
a rôznu úroveň postihnutia. Čo je najhoršie,
niekde v tom chaose budovania spoločnosti
založenej
na
trhovom
hospodárstve
a posilňovania univerzálnej moci peňazí sa
stratilo učiteľovo spoločenské postavenie
a úcta. Ak ale napriek tomu všetkému má
profesionálnu zodpovednosť, dokáže pre každého žiaka nájsť individuálny prístup
a vzdelať a vychovať absolventa, ktorý dobre
komunikuje posunkovo i orálne, má dobrý
základ a všetky kompetencie pre ďalšie
vzdelávanie a uplatnenie v práci i v ďalšom
živote. A ak má najviac dobré spomienky na
školu, je všetko ako má byť.
6. Plánujete sa zdokonaliť v slovenskom
posunkovom jazyku? Prípadne uvažujete nad zavedením posunkového jazyka
ako samostatného vyučovacieho predmetu?
Samozrejme áno, posunkový jazyk je nádherný. Učiť posunkový jazyk v škole? Áno.
Bolo to jednou z mojich priorít vízie ďalšieho
rozvoja školy. Či bude slovenský posunkový
jazyk ako samostatný predmet, alebo ho budeme vyučovať v rámci Komunikačných zručností, to zatiaľ zvažujeme. Ale máme na škole skúsených a uznávaných odborníkov
v oblasti komunikácie žiakov so sluchovým
postihnutím a verím v dobré napredovanie
v tejto oblasti.
7. Plánujete v budúcnosti nejaké zmeny? Ak áno, aké?

Plánujeme program na zvýšenie úrovne
čitateľskej gramotnosti; zabezpečiť Montessori materiál pre materskú školu
a prvý stupeň základnej školy; v širšej
miere aplikovať prvky Montessori pedagogiky; rozšíriť ponuku záujmových aktivít; spolupracovať s Laci Strike a Street
Dance
Academy;
trénovať
karate
a kvalifikovať sa na medzinárodných súťažiach žiakov so zdravotným znevýhodnením a veľa iných.
8. Škola je známa svojimi úspechmi na
mnohých predmetových olympiádach a
v predmetových súťažiach. Máte aj nejaké športové úspechy, príp. úspechy
v iných súťažiach? Ak áno, aké?
Máme nadaných žiakov a obetavých pedagó10

gov, ktorí ich podporujú a pripravujú na súťaže. Takže ocenenia z prvých priečok máme
v rámci celoslovenských aj medzinárodných
súťaží v matematike, slovenskom jazyku,
biológii, chémii, prednese poézie a prózy, atletike, futbale a basketbale, bowlingu
i v umení – divadlo, fotografia a výtvarné
umenie.
9. Vedeli by ste mi povedať, stačí jedna
vec, ktorá je unikátna len pre Vašu školu? Niečo, v čom sa líšite od ostatných
škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím.
To je ťažké povedať a nabáda to
k neskromnosti. Každá škola má svoju špecifikáciu. Kto chce zodpovedne zistiť, v čom je
škola unikátna, musí sa oboznámiť s jej
vzdelávacím programom a kurikulom.
10. Je niečo, čo Vás mimoriadne teší?
Tešia ma chvíle, v ktorých cítiť život naplno.
Keď si uvedomíte, že prítomnému okamihu
nič nechýba. Keď napríklad namiesto esterifikácie tukov hovoríme na chémii o príčinách
rakoviny alebo o tom, prečo je niekto vždy
nasrdený a iný vždy usmiaty, a ani sa nenazdáme a zvoní. Tak nás rozhovor baví. Samozrejme, učivo o tukoch doberieme na ďalšej hodine J. Alebo napríklad, keď sme sa my
dvaja prvýkrát dlhšie rozprávali aj spolu
s Romankou z Kremnice, bola to chvíľa plná
života, taká iná ako bežné chvíle, a zostal mi
z nej dobrý pocit niekoľko dní. Teší ma stretnúť mojich žiakov z Koceľovej a vidieť, že sú
v živote spokojní. Alebo ma teší kráčať skoro
ráno po hrebeni Tatier a ak mám toľko šťastia, tak aj stretnúť kamzíka.
11. Čo by ste
nepočujúcim?

chceli

odkázať

N/

Že „MYSLÍM“ je dôležité, ale dobré je k tomu
pridať aj „CÍTIM“. A ja si myslím, že
N/nepočujúci majú na cítenie talent. Dnešný
svet je plný protichodných informácií. Čo je
pravda? Čo je správne? Kto hovorí pravdu?
Zorientovať sa v tom má problém aj vzdelaný intelektuál, čo prečítal množstvo kníh.
Naučme sa veriť svojim pocitom. Lebo to, na
čom skutočne v živote záleží, možno skôr vycítiť ako sa naučiť.

TEXT A FOTOZÁBER: JOZEF RIGO

FIL M

Hluchoslepá Marie Heurtin

ola to sobota v zimnom období , písal
sa 7. február. Boli sme spolu
s
nepočujúcimi
kamarátmi
v nákupnom centre Aupark v Bratislave a
spoločne sme sa dohodli, že pôjdeme na
premietanie francúzskeho životopisného filmu, ktorý sa volá PRÍBEH MÁRIE.. Prekvapilo
ma, že v kine bolo omnoho menej ľudí, ako
som si predstavoval.
Dej sa odohráva vo Francúzsku koncom 19.
storočia. Ústrednou postavou je mladá Mária, ktorá je od narodenia nevidomá
a nepočujúca kvôli čomu ju jej otec odvezie
do ústavu pre nepočujúce. Mária vo veku 10
rokov
nie
je
schopná
komunikovať
s vonkajším svetom. Mníška Matka odmieta
Máriu do starostlivosti ústavu prijať. Len
mníška Marguerite je presvedčená, že Márii
je možné pomôcť, a tým pádom to považuje
za ich povinnosť. Marguerite sa o ňu stará,
je trpezlivá, zaumienená, dievča robí veľké
kroky, posilnená putom, ktoré medzi nimi
vzniká. Šťastie je však vrtkavé, výstrel už
zaznel a jeho následky sa nezadržateľne valia do hrdinkinho krehkého sveta. Mária sa
spočiatku len bráni, snaží sa uniknúť a kričí
ako divoké zviera, lezie na strom, aby sa cítila bezpečne. Je celá špinavá a nie je možné
ju dokonca ani len umyť, učesať či obuť jej
topánky. Mária sa časom naučí prvý posunok
– pomenuje svoj obľúbený predmet - vreckový nožík, ktorý ju vždy fascinoval vôňou
kovu a dreva. Mníška Marguerite sa snaží
Márii vysvetľovať a márne čaká na posunky.
V jednom okamihu akoby sa roztrhali mraky.
Mária zistí, že veci je možné pomenovávať
pomocou posunkov. Mária plynne posunkuje
a dokonca zostavuje slová z kociek s písmenami abecedy. Keď Marguerite začne premá11

hať choroba a musí odísť z kláštora do horského prostredia na liečenie, dohodne sa s
ostatnými mníškami, že Márii o odchode nepovedia, pretože by potom bola nešťastná.
Mária naraz bez prípravy zistí, že Marguerite
je bez vysvetľovania preč, a Mária to psychicky nezvládne a zrúti sa jej svet. Nikto ju
totiž nenaučil, že k životu patria aj straty.
Po návrate do kláštora nájde Marguerite Máriu opäť v zúboženom stave. Mária sa učí
chápať, že život je časovo obmedzený a je
darom. Otvára sa pred ňou svet duchovna a
prítomnosti Boha. Mníška Marguerite leží
na smrteľnej posteli, kričí od bolesti a Márie
sa o ňu stará. Márie pochová Marguerite a na
pohrebe sa vyjadrí ako ju veľmi mala rada
a ako jej dáva silu milovať ľudí. Po smrti
mníšky Marguerite sa Mária začína zameriavať na iné hodnoty a napriek svojmu vlastnému neľahkému osudu je jej život naplnený pomocou iným. Hoci zomrela ako 36ročná, pre mnohých sa stala nádejou.
Záver filmu ma veľmi dojal a mal som slzy
v očiach. Celý 90 minútový film bol taký dojímavý, hlboký a srdcervúci príbeh. Herecké
výkony hlavných predstaviteliek boli pozoruhodné. Hlavne výkon výnimočne talentovanej nepočujúcej Ariany Rivoire (Mária), ktorá
dokázala zahrať hluchoslepú na mňa spravil
hlboký dojem. Klobúk dávam dolu, a klaniam
sa až po zem.
Svetoznáma hluchoslepá spisovateľka Helen
Keller to povedala jasne: “Slepota ma oddeľuje od vecí, ale hluchota ma oddeľuje od ľudí.”
TOMÁŠ MÁŇA
ZDROJ: INTERNET

NA ŠE ZDRAVIE

Zásady zdravej životosprávy – strava
1. Stravujme sa pravidelne, častejšie a jedzme menšie množstvá.
2. Vypime denne aspoň 1 pohár mlieka.
3. Vypime denne 8 pohárov nesladených tekutín.
4. Zuby si čistime po každom jedle, alebo aspoň 2x denne: ráno a večer.
5. Bielkoviny v podobe strukovín, sóje, tofu - nahrádzajú mäso.
6. Cestoviny, chlieb, pečivo – sú lepšie celozrnné alebo tmavé, môžeme konzumovať v
malom množstve aj biele; ideálne je obmieňať všetky druhy.
7. Jedzme veľa zeleniny a ovocia v surovom stave.
8. Jedzme aspoň jedno teplé jedlo denne – výdatné polievky a hlavné jedlá!
Školské stravovanie je ideálna voľba. Správna výživa je jeden z veľmi dôležitých prvkov
formujúcich naše zdravie.

JOZEF RIGO
ZDROJ: INTERNET
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RECEPT

Zapekanka

Postup:
Šunku si nakrájame na drobno, pridáme

Suroviny:

kukuricu, syrokrémy a zamiešame. Na-







6 rožkov

strúhame si syr. Rožky rozkrojíme na po-

2 syrokrémy

lovicu a dáme na plech. Potrieme zme-

20 dkg šunky
1 alebo 2 konzervy kukurice
tvrdý syr

sou,

posypeme

nastrúhaným

syrom

a dáme zapiecť. Na vrch môžeme pred
podávaním

dať

kečup

alebo

tatársku

omáčku, každý podľa chuti. Dobrú chuť
vám prajem!

Recept od Michaely Kostelanskej
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KOMIKS

Vlado
Michaela

TÝM

PRED

V škole

M

POTO

Aká je tučná...

Bumm...

Mám ti
pomôcť?

Si milý a

Poď so mnou
von.

dobrý chlapec.
Ďakujem

Pozývam ťa do
reštaurácie.

Dobrú chuť
vám prajem!

Darček
pre teba!

Čóóó, oni sú
spolu?
Uau, to je
krása!

14

V reštaurácii

KOMIKS
Okradla ma
o lásku...

Ja som krajšia
ako ona, pooooď!

Hurááá!

Chcem zmeniť
výzor. Dá sa to?

Dobrý deň!
Prečo ju poslúchaš?

Skrášľovací salón
Fitnes

Raz-dva,

Neboj sa,
bude dobre.

raz-dva...

Plastika
Fíha, to si ty?

Dúfam, že
sa vráti
ku mne...

Ohoo?!?

Prepáč mi!

Budeš krásna,
uvidíš!

Si krásna,
láska moja...

Ľúbim ťa!

Šťastný koniec
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POSUNKOVÝ JAZYK

Ples/Karneval

Kočka/Fešanda

Zábava (1. variant)
16

Valentín/Láska

Zamilovaný

Zábava (2. variant)

Maska

Túžba

Uloviť

POSUNKOVÝ JAZYK

Rande

Páčiť sa

Bozk

Ľúbiť

Zásnuby

Darček

Pozývať

Kvety

Kondóm/Prezervatív
TOMÁŠ SLEZÁK
FOTO: TOMÁŠ MÁŇA

POSUNKUJE:
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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
MOC 10,99 €

Plagát A1 (59x84) Prstová abeceda
/Dvojručná/
MOC 2,99 €

DVD - Vianočné
koledy v slovenskom
posunkovom jazyku
MOC 4,99 €

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

