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Vážení a milí čitatelia,
nemohli ste sa tiež ako ja dočkať
chvíle, kedy sa jar oblečie do sviežej zelene? Je to skvelé, pokiaľ ste
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si zachovať humor a nebrať život
príliš vážne. Všetko, čo potrebujeme k práci, je mať v duši pokoj.
Potom sú dobré aj výsledky.
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Pomohli sme...
eň narcisov tohto roku pripadol na
piatok 27. 3. 2015. V našej škole
mala zbierku na starosti slovenčinárka pani Janíčková. Ráno sme sa zišli
v učebni a mňa zaradila do skupiny, kde
bola vedúcou Henrieta Bártová. Medzi
dobrovoľníkmi v našej skupine boli aj
Rastislav Fuzák a Daniel Billa. Pani učiteľka nás spoločne vyfotila pred budovou
školy, aby sme mali fotky na pamiatku.
Najprv sme vyzbierali peniaze v našej
škole a potom sme vyrazili do ulíc. Už
keď sme kráčali na zastávku, chceli od
nás niektorí ľudia kúpiť narcis a dali nám
peniaze do pokladničky. Počasie neprialo,
aj pršalo, a to sa odrazilo na nálade ľudí.
Niektorí prispeli, iní nie. Boli sme aj na
okresnom úrade a práve tam veľa ľudí
prispelo do našej pokladničky. Som veľmi
rada, že podporili Ligu proti rakovine. Vyzbierané peniažky sme odniesli do Centra
pomoci LPR na Brestovej ulici. Bolo tam
veľa študentov z bratislavských škôl. Naša skupina vyzbierala dokopy 96, 93 €.
Síce nie veľa, ale pre nás je podstatné,

že sme urobili dobrý skutok. Ukázali sme
verejnosti, že aj my nepočujúci vieme
byť dobrými dobrovoľníkmi. Som rada, že
som sa prihlásila na zbierku.
Kód
skupiny
4490
4491
4492
4493
Celkom

Vyzbieraná
suma v €
96, 93
199, 38
213, 54
102, 85
612,70
DOMINIKA ZBREHOVÁ
FOTOZÁBER: DIANA JANÍČKOVÁ

SÚŤAŽ

Celoslovenská vedomostná súťaž
žiakov so sluchovým postihnutím
s medzinárodnou účasťou v jazykových zručnostiach a
v matematike.
pojená škola internátna na Hrdličkovej ulici v Bratislave v spolupráci
s Občianskym združením "Svet ticha" zorganizovali v dňoch 8. až 10. apríla 2015 na základe poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky 17. ročník Celoslovenskej vedomostnej súťaže žiakov so
sluchovým postihnutím s medzinárodnou
účasťou v jazykových zručnostiach a v
matematike, 11.ročník s medzinárodnou
účasťou. Cieľom súťaže je vyhľadávať talentovaných sluchovo postihnutých žiakov
v
jazykových
zručnostiach
a v matematike; vyvolať ich hlbší záujem
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o jazykové zručnosti a matematiku a
umožniť im prezentovať svoje nadanie.
Ďalším cieľom je vytvárať pre sluchovo
postihnutých žiakov konkurenčné prostredie na vzájomné porovnávanie svojich schopností, zručností a vedomostí
formou súťaženia v jazykových zručnostiach a v matematike.
Žiaci
základných
škôl
súťažia
v jazykových
zručnostiach (v sloven-

SÚŤAŽ
Aké mali žiaci po súťaži pocity?
Rôzne. Niektorým sa zdali testy ťažké,
iným ľahké.
Pre niektorých bola jednoduchšia matematika, pre iných jazykové zručnosti.

skom, českom alebo maďarskom jazyku)
a v matematike a študenti stredných škôl
súťažia v anglickom jazyku. V matematike, jazykových zručnostiach a v angličtine v tomto roku súťažilo 40 žiakov alebo
študentov z Bratislavy, Lučenca, Kremnice, Prešova, Nitry, Hradca Králové, Valašského Meziříčí a z Krakowa. Za prípravu súťažných testov z jazykových zručností zodpovedala Mgr. Mária Juranová,
za prípravu matematických testov Mgr.
Vanda Šinkovičová a za prípravu testu z
anglického jazyka Mgr. Katarína Beňová.
V posledných rokoch je vedomostná súťaž v jazykových zručnostiach zameraná
na čitateľské kompetencie a súťaž v matematike na matematické kompetencie,
čo je v súlade so štátnymi vzdelávacími
programami všetkých zúčastnených krajín. Novým trendom vo vzdelávaní sa
musíme prispôsobiť, zmeniť spôsob výučby jazyka, matematiky a iných predmetov, odbremeniť deti od získavania teoretických vedomostí a zamerať svoje úsilie
na to, aby deti rozumeli písanému textu,
vedeli získané
informácie
aplikovať
a predovšetkým vedeli vyjadriť svoj
osobný postoj či názor na situácie, ktoré
život prináša.
Súčasťou súťaže je aj odborný seminár pre pedagógov sluchovo postihnutých žiakov. V tomto školskom roku bol
seminár zameraný na výchovné predmety a inováciu ŠVP. Odborné príspevky
k danej problematike si pripravili: p. Mgr.
Zdenko Žiška, p. Mgr. Ľubica Gáliková, p.
Mgr. Iris Domancová, p. PaedDr. Eva
Polgáryová. Zborník zo seminára bude
neskôr aj na webovej stránke školy:
www.zsihrdlickova.edupage.sk.
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V jazykových zručnostiach žiaci
písali
odpovede
na
otázky
k prečítaným ukážkam. Žiakom robili najväčšie problémy nasledovné
úlohy:
(5.r. - 0%) N asledujúcu vetu napíš
v 1 . osobe množného čísla.
Zasielam
Vám
srdečný
pozdrav.
.........................................................
......................................
(6.r. - 0%; 7.r. - 0%) Ako Dobšinský
nazýva množstvo zvierat na dvore?
(6.r. - 0%; 7.r. - 0%) Dopíš vetu:
Keď mu sudca povedal, aby za ním
s takými hlúposťami nechodil, bohatý
gazda sa ................
(7.r. - 0%) Vypíš z ukážky dve slová alebo slovné spojenia, ktoré charakterizujú hrdinstvo Pavla Sokola.
(8.r. - 0%) Vypíšte z ukážky synonymický / podobný/ výraz k slovnému spojeniu nevládny.
(8.r. - 0%)
Vyriešte hádanku: I šli
dvaja pastieri. Každý mal svoje ovečky.
Jeden z nich povedal: „Daj mi jednu ovcu
a budem mať raz toľko oviec ako ty.“
Druhý mu odpovedal: „ Nie, daj mi ty
jednu ovcu a budeme mať rovnaký počet.“ Koľko oviec mal každý?
(9.r. – 0 %) Vypíšte z ukážky synonymický / podobný/výraz k slovnému spojeniu nevládny.
(9.r. – 0 %) Katarskí hráči šokovali ,
pretože:
......................................................
K najúspešnejším úlohám patri-

li:
(5.r. - 100%)
Lackova žena
priviedla na svet:
A) štyri kuriatka B) pár detí C) štyri deti
D) Lacka
(6.r. - 75%; 7.r. - 100%) N apíš len
priezvisko spisovateľ a, ktorý napísal

SÚŤAŽ
rozprávku
Ženský
vtip.
.........................................................
........................................................
(7.r. – 78,6%) Čím odškodnil bohatý
človek chudobného?
A) malým prasiatkom; B) starou sviňou;
C) tučným prasaťom; D) nevykŕmenou
sviňou
(8.r. - 100%) Koho zobrazovala obrovská socha pri Koloseu? /Odpovedajte
slovom/.............
(9.r. - 100%) P rvý darca transplantovaného srdca v Československu pochádzal z:
A. Bratislavy
B. Kapského mesta
C. Afriky
D. Cypru
V matematike k najneúspešnejším patrili nasledovné úlohy:
(6.r. , 7.r.- 0%, 8.r.-33,3%; 9.r.20%) V obchode NAY doobeda predali
4 počítače, popoludní sa ich predalo 5krát viac a večer 2-krát menej. Koľko
počítačov sa predalo počas celého dňa?
Počas celého dňa sa predalo _____ počítačov
(6.r.-0%) Ktoré číslo sa nachádza
hneď pred číslom 890?
(7.r.-14,3%;
8.r.-0%,
9.r.-20%)
Dedko má záhradu netradičného tvaru.
Aký dlhý plot potrebuje na oplotenie?
35 m
30 m

18 m

50 m
a) 142 m b) 160 m c) 133 m d) 148 m
(8.r.-0%) Vypočítaj (- 0,2)2 =
a) - 0,04 b) 0,4 c) 0,04 d) - 0,4
(9.r.-0%) J anka kúpila jednu knihu
za 18 eur. Eva kúpila 5 ks kníh za 45
eur. O koľko percent lacnejšie kúpila Eva
jednu knihu?
a) 70% b) 30% c) 50% d) 20%
(9.r.-8,3%) Sekretárka firmy nakúpila známky v hodnote 2 € a v hodnote
1,5 €.
Celkový počet kúpených známok je 120
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a sekretárka platila celkom 226,5 €.
Koľko kúpila známok v hodnote 1,5 € ?
a) 25 b) 27 c) 30 d) 26 e) 28
K najúspešnejším patrili úlohy,
ako napr.
(5.r.- 88,3%, 6.r. - 90,5%; 7.r.86,7%; 8.r.- 95,2%; 9.r.- 80%)
Žiakov v piatej až siedmej triede sa pýtali, aký druhy zeleniny majú najmenej radi. Údaje sú uvedené v grafe.
s

Údaje zapíš do pripravenej tabuľky
Mrkva
5.trieda
6.trieda
7.trieda
Spolu

5
6
8
19

Para- Papri- Petrž- Kaledajky
ka
len
ráb
8
2
3
6
4
7
6
2
7
1
000
6
19
10
9
14

Aký druh zeleniny žiakom chutil najmenej? ___________________
Majú žiaci radšej mrkvu alebo paradajky?
_____________________
(7.r.- 95,2%)
Doplň: a) 4 m =
400 .......
b) 20 000 g = ............ kg
c) 7 ......... = 70 cm
(8.r.- 83,3%)
J anka kúpila jednu
knihu za 18 eur. Eva kúpila 5 ks kníh za
45 eur. O koľko percent lacnejšie kúpila
Eva jednu knihu?
a) 70%
b) 30%
c) 50% d) 20%
V rámci popoludňajšieho programu našim súťažiacim žiakom a ich pedagógom pripravil p. Mgr. Zdenko Žiška
veľmi zaujímavú exkurziu v Dóme sv.
Martina.

SÚŤAŽ
A ako sa umiestnili žiaci? V angličtine
k
najúspešnejším
patrili:
Martin
z Bratislavy, Leo z Valašského Meziříčí
a Hanka z Hradca Králové.
V
jazykových
zručnostiach
(slovenský alebo český jazyk) sa umiestnili:
v
kategórii
piatakov
David
z Valašského Meziříčí, Daniela a Matúš
z Drotárskej; v kategórii šiestakov Darinka
z
Hradca
Králové,
Anetka
z
Valašského
Meziříčí
a
Patrik
z Kremnice; v kategórii siedmakov Laura
z Nitry, Viktor z Drotárskej a Michal
z Kremnice; v kategórii ôsmakov Lucie
z Valašského Meziříčí, Miroslav z Lučenca
a Martina z Drotárskej; v kategórii deviatakov Katařina z Valašského Meziříčí, Jana
z
Hradca
Králové
a
Linda
z Hrdličkovej.
V
matematike
sa
umiestnili:
v kategórii piatakov David z Valašského
Meziříčí, Matúš a Daniela z Drotárskej;
v kategórii šiestakov Darinka z Hradca
Králové, Patrik z Kremnice a Anetka
z Valašského Meziříčí; v kategórii siedmakov Martinka zo Zlatých Moraviec,
Lenka z Nitry a Viktor z Drotárskej;
v kategórii ôsmakov Martina a Lenka
z Drotárskej; Lucie z Valašského Meziříčí;
v
kategórii
deviatakov
Katařina
z Valašského Meziříčí, Linda z Hrdličkovej
a Jana z Hradca Králové.

18. ročník Celoslovenskej vedomostnej súťaže žiakov so sluchovým
postihnutím s medzinárodnou účasťou v jazykových zručnostiach a
v matematike
sa
bude
konať
30.marca - 1. apríla 2016. Na súťaži sú
vítaní všetci šikovní žiaci so sluchovým
postihnutím od 5. ročníka po 9. ročník.
TEXT A FOTOZÁBER: OĽGA MINÁROVÁ

NITRA

Ateliér audiovizuálneho prekladu
4: Za hranicami prekladu
atedra translatológie, Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská spoločnosť prekladateľov
odbornej literatúry a Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry
organizovala v dňoch 21. – 22.4.2015
sériu prednášok Ateliér audiovizuálneho
prekladu 4: Za hranicami prekladu
na univerzitnej tvorivej ateliéri FF UKF
v Nitre.
Ateliér prekladu pre audiovizuálne médiá
bol organizovaný už po štvrtýkrát. Cieľom prednášok na rôzne témy audiovizuálneho prekladu bolo poukázať a navodiť
študentov Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre na prácu a tým pádom poukázať
6

aj na prax použitia audiovizuálnej techniky. Sme radi, že sa znovu takýmto spôsobom dostalo do popredia použitie
audoivozuálnych médií nielen pre osoby
s poruchami sluchu aj so zrakovým po-

NITRA
tiky skrytých titulkov na Slovensku.
Druhú prednášku „Kvalita slovenských
titulkov pre nepočujúcich: čo (a prečo)
nie je v poriadku“, prednášali Martin
Šauša a Anna Bartalová. Pri prednáške
uviedli ukážky videoklipov, kde bežali
kvalitné titulky a porovnali s nesprávne
spracovanými titulkami.
Tretia
prednáška
bola
na
tému
„Nepočujúce dieťa ako divák“, ktorá patrila autorom Michal Hefty – Angela Hefty
z občianskeho združenia Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, pojednávala
o podmienkach spracovania titulkov na
Slovensku pre nepočujúcich detských distihnutím. Teda išlo nielen o možnosti
použitia týchto foriem pre špecifickú skupinu osôb so zdravotným postihnutím,
ale taktiež to bola možnosť poukázať na
plnohodnotné získavania informácií pre

osoby s poruchou sluchu cez audiovizuálne prostriedky.
Prvá prednáška patrila študentke Veronike Fraňovej, jej téma bola „Základné
otázky problematiky titulkovania pre nepočujúcich“. Prednáška bola zaujímavá,
poukazovala ns rôzne pohľady problema-

vákov. Michal Hefty predniesol osobné
skúsenosti pri pozorovaní detských divákov.
Prednáška bola tlmočená zo slovenského
posunkového jazyka do hovoreného jazyka a naopak, tlmočila Erika Dobišová.
Dúfame, že v budúcnosti sa taktiež uskutoční podobná séria prednášok venovaná
problematike osôb s poruchou sluchu.

MICHAL HEFTY
FOTOZÁBERY: Filozofická Fakulta UKF v Nitre
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ROZHOVOR

Andrej "Ayo" Krížik

6. Ako dlho ti trvalo nacvičovanie
jedného čísla s Dianou Mórovou?

1. Ako dlho sa už venuješ tancu?

Na prvý tanec sme mali asi 3 týždne no
na ďalšie choreografie sme mali len pár
hodín tréningu v týždni medzi každou nedeľňajšou premiérou, dá sa to zrátať doslova cca na 10 až 12 hodín za týždeň.
Choreografie boli veľmi náročné, pretože
spoločenské tance som nikdy okrem valčíku na maturitnom večierku netancoval :) a pre mňa bol náročný aj rôzny
štýl hudby, zapamätať si rytmus skladby,
ale zvládol som to a
som rád. Držím sa toho, že nehľadaj dôvod
ako niečo neurobiť avšak hľadaj spôsob ako
to dokázať.

Tancu sa venujem už od malička, pretože
som bol veľmi aktívne dieťa no skutočne
som sa mu začal venovať vo svojich 11
rokoch a teraz už 9 rokov učím ako lektor latino tance.
2. Ako vnímaš hudbu - cez načúvací
aparát alebo cez vibrácie?
V prvom rade vnímam
hudbu cez vibrácie a
veľmi málo cez načúvací prístroj.
3. Nedávno si získal
vynikajúci úspech v
Tanci snov, ako si sa
o súťaži dozvedel?
Moja veľmi dobrá kamarátka ma upozornila, že sa koná kasting
na Tanec snov, ktorý
sa rovnal pomoci a zúčastnil som sa ho. Priznám sa však, že som
neočakával, že sa aj
reálne zúčastním celého tohto projektu.
4 Aký máš z toho
dojem?
Mám z toho veľmi dobrý, nielen dojem, ale
aj pocity. Bol som veľmi rád, že všetky páry
mohli pomôcť rodine, za ktorú tancovali.
5. Akí boli voči tebe kolegovia a porota v zákulisí?
Nielen kolegovia a porota v zákulisí bola
fantastická, ale aj celý televízny štáb.
Vysvetlil som im ako majú so mnou komunikovať a môžem povedať, že vždy
bola veľmi dobrá atmosféra a tým, že rád
vtipkujem som si ich získal všetkých.
Zrejme neočakávali, že nejaký nepočujúci chalan dokáže aj vtipkovať a tak to bolo potom aj opačne.
8

7. Ktoré tance boli
pre teba najťažšie?
Najťažším tancom pre
mňa bol alebo boli
slow fox, qui- step a
valčik.
8. Vidíme, že Diana
je úžasný človek, je
to tak?
Je to žena, ktorá si
ide za svojím cieľom až
do konca a preto je to
skvelá herečka.
9. Prečo si sa rozhodol pomôcť nepočujúcej Angelike?
O Angelike som sa dozvedel od nepočujúcich známych. Bol to
náhodný rozhovor a vypočul som si príbeh ich ťažko skúšanej rodiny. A mal
som cieľ a to zúčastniť sa kastingu.
10. V budúcnosti by si do takých podobných projektov znovu prihlásil?
Určite áno, sám začínam na projekte o
pomoci pracovať.
JOZEF RIGO
AUTOR: MICHAL HANKO, NOVÝ ČAS

SOŠ PRE ZŠP

5. ročník súťaže JAS
utorok 10. marca 2015 sa konala
súťaž JAS v slovenskom jazyku a
anglickom jazyku úrovne A, B a v
komunikačných zručnostiach úrovne C
(pre OU). Pri každom stole sedeli dvaja
súťažiaci – žiak úrovne A a žiak úrovne
B. Na stole boli menovky a perá od jedného zo sponzorov našej súťaže. Pani
Kaplánová srdečne privítala prítomných
a pán Rigo nám vysvetlil, ako máme postupovať. Okrem nich boli na súťaži prítomní: p. Janíčková a p. Marciová za SJ,
p. Kaplánová s p. Štefánikom za AJ. Na
otvorenie prišli aj pani riaditeľka Kršková
a pani zástupkyňa Jerigová. Sedela som
spolu s Miškou Kostelanskou. Dostala
som test zo SJ úrovne B na tému
„Dubaj“. Vedela som, že ho nezvládnem
na 100 %, ale som rada, že som sa súťaže zúčastnila. Po testovaní bola krátka
prestávka a venovali sme sa hrám
v telocvični. A čochvíľa už prišlo druhé
kolo testovania, B – anglický jazyk a A –
slovenský jazyk. Test z AJ bol na tému
„peniaze“ (po anglicky Money). Test bol
pre mňa ťažký, lebo som veľa otázok nepochopila a ani som nevedela veľa anglických slov. Aspoň som si však precvičila angličtinu.
Učitelia pripravili diplomy pre najlepších.
Na konci súťaže sme všetci netrpezlivo
čakali na výsledky, ktoré potom vyhlásil
pán Rigo. Diplomy odovzdávala pani
Kaplánová a darčeky od sponzorov pani
Janíčková. Gratulujem všetkým výhercom! Našťastie medzi výhercami zabodovali aj nepočujúci ako R. Fuzák, A. Bánovská, D. Tomeková, M. Bačová a z OU
M. Horňáčková a G. Angyal. Klobúk dolu!
Inak, bola som veľmi prekvapená, že mi
vyšiel presne rovnaký počet bodov
z anglického jazyka a zo slovenského jazyka – 15,5 bodov. Je to síce málo, ale
nevadí. Aspoň ma súťaž obohatila o nový zážitok a som vďaka nej o trochu
múdrejšia. Chcem sa poďakovať pedagógom, že aj mňa vybrali do tejto súťaže.
Už sa teším na ďalší ročník a budem sa
snažiť zo všetkých síl, aby som sa zlepšila. Ďakujeme pedagógom za prípravu
testov, p. Havlíčkovi za prípravu diplo9

mov. Ďakujeme aj týmto sponzorom za
poskytnutie cien a darčekov do súťaže:
I.D.C. Holding, a.s., tee.sk – Lepšia
čajovňa, ESET, Wüstenrot, a.s., Poštová banka, NAY, Dermacol. P o tejto
súťaži boli najlepší nepočujúci žiaci z AJ
vybraní na celoslovenskú súťaž s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutočnila v ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím G. Slaninku na Hrdličkovej ulici
v Bratislave.
SJ – A úroveň:
1. Monika Polakovičová
2. Ján Tomanovič
3. Barbora Pukančíková

SJ – B úroveň:
1. Romana Benedeková
2. Marek Raffay
3. Rastislav Fuzák

AJ – A úroveň:
1. Michal Minár
2. Dáša Tomeková
3. Miroslava Bačová

AJ – B úroveň:
1. Andrea Bánovská
2. Rastislav Fuzák
3. Klaudia Tonková

SJ a KZ – C úroveň:
1. Monika Horňáčková
2. Marek Lisý
3. Gergely Angyal

DOMINIKA ZBREHOVÁ
FOTOZÁBER: JOZEF RIGO

UNL

Univerzitná noc literatúry
7 miest – 7 osobností – 7 kníh
Univerzitná noc literatúry je projekt, ktorý získal cenu Srdce na dlani v kategórii Dobrovoľnícky projekt roka 2014 v Banskobystrickom
kraji. Organizátormi UNL 2015 boli (opäť) štu- 15 študenti a 2 univerzitné doktorky
denti a študentky Univerzity Mateja Bela v priebehu približne 6 mesiacov.
v Banskej Bystrici.
Naša UNL-tímová zostava!
V stredu 15. apríla 2015 ožila na
pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici Univerzitná noc literatúry. Verejné čítania sa začali presne o 17.30 hod.
a v 15-minútových
intervaloch
s 15minútovými prestávkami sa predstavilo
to najlepšie, čo sa po minulé roky
vo svete literatúry vydanej vydavateľstvom
PREMEDIA
urodilo.
Úryvky
z textov čítali najmä osobnosti späté
s univerzitou a kultúrnym životom Banskej Bystrice, a to prorektorka UMB Jana
Klincková, prekladateľka Paulína Šedíková Čuhová, divadelníčky Ivana Kováčová
a Anna Zemaníková, vysokoškolská pedagogička Monika Zázrivcová, študent
Dušan Ambróš, banskobystrická aktivistka Jana Mojšová a redaktor, recitátor
a moderátor Peter Zemaník. Všetkých
sedem kníh, ktoré sa prezentovali, simultánne tlmočili milovníci posunkového jazyka, a to všestranne zameraná Veronika
Šimonová z detského centra Skalka
z Nitry, manželia-lektori slovenského posunkového jazyka Janka a Radoslav Petríkovci z Banskej Bystrice, ja a pomáhala
mi šarmantná asistentka Katka Jalcová
z okolia Popradu. Väčšina miest bola
sprístupnená aj telesne hendikepovaným
milovníkom kníh, vozičkárom, pričom
k nám zavítal aj jeden nevidiaci mladý
muž s vodiacim psom. K dispozícii bol pre
tých najmenších nezbedníkov detský kútik. A to všetko sme pripravili my,
10

Ako a kde to začalo?
Okolo 11.00 hod. som sa stretla
s niekoľkými dievčatami z tímu a začali
sme všade lepiť informačné letáky
a smerové šípky, ktoré sa týkali miest
čítania. Museli sme tak urobiť z dôvodu,
aby sa návštevníci dokázali pohodlne zorientovať a dostať na všetky miesta.
Presne o tri hodiny neskôr som išla
počkať nepočujúcu Katku, ktorá mi pomáhala pri všetkom, čo som sama nedokázala časovo zvládnuť. Spoločne sme si
vychutnali obed, kávu a prediskutovali
niektoré posunky, ktoré sme si spolu vysvetlili. Presne o 16.00 hod. prišla počujúca Veronika, moja bývalá spolužiačka
z kurzov SPJ z OZ Myslím. Hneď na to
prišli
nedoslýchaví
manželia
Janka
a Radko, ktorí tlmočili aj minulý ročník.
Spoločne sme si prevzali jedlo a pitie na
zvyšok dňa a vychutnali si tímové fotenie, počas ktorého sme sa veľa nasmiali.
V tom istom čase išla Katka po skupinu
Nepočujúcich, s ktorými prišla Lucka Novodomcová z Kremnice. Keď som uvidela
všetky deti, veľmi som sa tešila. Všetci
sme sa zvítali a naša skupina počtom 13
vyrazila na prvé miesto čítania. Nechýbali
mi slzy dojatia.
Čo všetko sme zažili počas 3,5
hodín čítania?
Prvé
čítanie
sa
odohrávalo
v zrkadlovom pohybovom štúdiu. Čítala
sa kniha Naivne. Super. od autora Erlenda Loe. Román hovoriaci o osamelom
mužovi, ktorý si našiel dievča a tak čelil

UNL
zamotanosti sveta, som tlmočila ja. Príbeh čítal študent FF UMB, Dušan Ambróz.
Druhé
čítanie
prebiehalo
von
vo výklenku našej fakulty. Príbeh Umenie
sovietskej kuchyne od Anye von Bremzen
tlmočila Veronika. Na pozadí dejín Sovietskeho zväzu sa hovorilo o Stalinovi,
tvrdom režime a ťažkom živote. Čítania
sa podujala herečka Ivana Kováčová,
ktorá pôsobí v banskobystrickom bábkovom divadle.
Tretie miesto čítania patrilo Janke
a Radkovi, ktorí dialogickou formou
stvárnili vojnový príbeh lásky Študenti,
láska, Čeka a smrť od autorky Aľa
Rachmanová.
O občianskej
vojne
a boľševickom prevrate tak čítali otec
s dcérou, Peter a Anna Zemaníkovci
v Zasadacej miestnosti dekana FF UMB.
Na okraj, Janka a Radko boli dokonalí,
emotívni.
Štvrtým miestom sa stala Katedra
slovenského jazyka a komunikácie, kde
čítala príbeh lingvistka Jana Klincková.
Knihu Čím rýchlejšie kráčam, tým som
menšia od Kjersti. A. Skomsvold som
v posunkovom jazyku stvárnila opäť ja,
pričom som tlmočila emócie ženy, ktorá
sa rozhodla zmeniť svoj život a začať si
ho naplno vychutnávať.
Na piate miesto čítania sme sa
ocitli v priestoroch Break Caffe našej
školy, kde som tiež tlmočila ja. Príbeh
o žene, ktorá prežila vojnu a nedávno
stratila svoju lásku, som sa snažila stvárniť čo najvernejšie. A mám pocit, že sa
mi to podarilo, pretože som emotívne zasiahla aj počujúcich divákov. Knihu Rus
je ten, čo miluje brezy od Olgy Grjasnovej čítala prekladateľka a pedagogička
Paulína Šedíková.
Šieste miesto bolo úžasné v tom,
že sa čítal rukopis telesne hendikepovanej Simonky Strelcovej, ktorá nedokáže
hovoriť, chodiť a vo všetkom jej musia
pomáhať. No predsa, svoje dielo napísala
úplne sama. Na jej rukopis sme urobili
verejnú zbierku, počas ktorej sa vyzbieralo takmer 250 eur. Sumou 40 eur pri11

spel i Deaf Kebab Sásová, pričom europoslankyňa Jana Žitňanská prisľúbila pomocnú ruku pri vydaní knihy. Rukopis čítala dobrovoľníčka OZ PONS Monika Zázrivcová, ktorá je aj našou pedagogičkou. Fantazijný príbeh Mária a čarovný
prsteň tlmočila opäť naša Janka.
Posledným miestom sa stal V-club,
v ktorom som posunkovala len pár úvodných informácií, pretože príbeh sa premietal na plátne. Autor Henrik Hovland
napísal krásny príbeh o krokodílovi, ktorý
má pocit, že byť iný je zlé. Knihu pod názvom Johannes Jensen má pocit, že je
iný čítala Jana Mojšová, ktorá patrí medzi
známe tváre dobrovoľníctva.
Čo sa dialo potom?
S nepočujúcimi sme zozbierali ich
opečiatkované a podpísané literárne pasy, ktoré boli dokladom o ich účasti na
všetkých miestach. Potom sa dali do
tomboly, v ktorej sa predsa jedno miesto
ušlo aj našej skupine. Získali sme konzumné vo V-clube, ktoré sme využili. Deti z Kremnice nás síce opustili skôr, ale
všetci sme sa spoločne tešili. Vo večerných hodinách sa celý tím stretol, porozprával, najedli sme sa, pochutili na UNL
mini-torte a pobrali sme sa späť medzi
našich návštevníkov. Počas tohto podujatia si ľudia kupovali tričká, tašky
a predmety s logom UNL, ako aj knihy
z vydavateľstva PREMEDIA za zvýhodnené ceny. V ranných hodinách sme sa pobrali domov plní eufórie a nadšenia
z tohto vydareného dňa.
A čo dodať na záver?
V prvom rade ďakujem priateľom,
ktorí mi pomáhali s tlmočením príbehov.
Bez nich by som to nezvládla. Ako sami
videli, nie je to jednoduché, ale predsa je
všetko možné zvládnuť. Ďakujem teda
Janke, Veronike, Radkovi, ako aj Katke.
Rovnako ďakujem partii skvelých detí
z Kremnice
a Lucii
–
táto
veselá
a priateľská skupinka prišla opäť podporiť
našu UNL a som šťastná, že aj napriek
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náročnosti príbehov, predsa pochopili ich
myšlienky a posolstvá. Keď som videla,
ako
prichádzajú,
dojalo
ma
to.
V neposlednom rade musím poďakovať
europoslankyni Janke Žitňanskej, pretože
zafinancovala stravu pre celý UNL tím,
ako aj tím dobrovoľníkov a darovala
mnoho cien do tomboly. Taktiež spolupráca pokračuje, keďže Simonke ideme
vydať jej rukopis. A nedá mi ešte nespomenúť Róberta Šarinu a Deaf Kebab Sásová, ktorý sa sám ponúkol podporiť finančne naše podujatie, a v prípade potreby prísť pomôcť tlmočiť. Skutočne veľká vďaka. A predsa ešte jedno ďakujem
tým, ktorí zdieľali a posielali informáciu
o UNL všade a všetkým, a tak ste nás
dokonca mohli vidieť vo forme videa
v každom autobuse v Banskej Bystrici,
na on-line portáloch, v našom Gaudiu,
ako aj na mnohých FB stránkach. Tento
rok sme boli skutočne takmer všade,
o čom svedčí počet viac ako 400 ľudí,
ktorí prešli chodbami a priestormi našej
univerzity. Krásne číslo!

A aké sú reakcie?
No predsa pozitívne. Dokonca UNL podujatie zdieľal a pozitívne hodnotil misionár
v Afrike, čo nás teší. Mike Morgan
(misionár)
sa
vyjadril
o nás,
ako
o krásnej umeleckej forme tlmočenia posolstva kníh – ako o novom umení. A čo
ešte z reakcií? Tak máme desiatky webových portálov a tlačených periodík, ktoré
o UNL písali, píšu a veru ešte aj budú.
Všetky ďakovania a pochvaly sú tou najväčšou radosťou pre tím, ktorý strávil
mnoho mesiacov nad prípravou tohto
podujatia. Čerešničkou na torte je skutočnosť, že motivácia a odhodlanie pokračovať robiť dobrovoľne pre ľudí bez
akéhokoľvek rozdielu dobrú vec nás napĺňa a teší. Takže, dovidenia opäť o rok!
PÔVODNÝ ZDROJ (A AUTORKA):
MARTA ŠEVCOVÁ
SPRACOVALA: MARIKA ARVENSISOVÁ
FOTOZÁBERY: http://www.brummer.sk/news/
PRIEKOPNIK.sk A KATARÍNA JALCOVÁ
Príspevok bol zverejnený v periodiku Gaudium /marecapríl 2015/

LEKTORSKÉ MINIMUM SPJ

Dôraz na porozumenie rozdielu
medzi SPJ a posunkovanou
slovenčinou na kurze lektorského minima pre lektorov SPJ
Na ôsmom kurze s názvom Lektorské
minimum pre lektorov slovenského
posunkového jazyka (ď alej len SP J ),
ktorý tvorí akreditovaný program z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR v rámci celoživotného vzdelávania, sa zúčastnili ďalší Nepočujúci záujemcovia. Boli nimi: Miroslava Palidrabová, Petra Sekerková, Jana Izáková,
Eva Švaňová, Miroslav Bílik, Radoslav Petrík a Peter Birka. Kurz sa konal dva víkendy 14.-15. marca a 28.-29.
marca 2015 v priestore občianskeho
združenia Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich v Bratislave. Lektorom bol PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský, ktorý je
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zároveň odborným garantom akreditačného programu.
Absolvent kurzu v rozsahu 40 vyučovacích hodín získal základné vedomosti
o SPJ, o porovnávacej jazykovede medzi
hovoreným jazykom a posunkovým jazykom. Zároveň si absolvent precvičoval
praktické zručnosti viet a textov na základe gramatiky SPJ. Oboznámil sa so
systémom kurzov, s pravidlami výučby v
triede a so základnou pedagogikou. Absolventi sa kurzu SPJ zúčastnili v priestore Myslím - centra kultúry Nepočujúcich
v Bratislave. Po úspešnom zložení skúšky
získali certifikát akreditovaný ministerstvom školstva.
Lektor Roman dbal aj na to, aby
absolventi kurzu porozumeli, aký je
rozdiel medzi SPJ a posunkovanou
slovenčinou.
Slovenský
posunkový
jazyk
(skratka SPJ) je prirodzeným jazykom
spoločenstva nepočujúcich na Slovensku.
Má svoju vlastnú slovnú, teda posunkovú

L EKTORSKÉ MINIMUM SPJ
zásobu (konvenčné posunky) a gramatiku vrátane skladby, ktorá nie je závislá
na gramatike slovenského jazyka.
O vlastnej posunkovej zásobe môžu bližšie objasniť dva príklady: (1)
V slovníku slovenského jazyka heslo
“navštíviť” môžeme chápať ako navštíviť
niekoho aj niečo. Z pohľadu spoločenstva
slovenských
nepočujúcich
sa
heslo
navštíviť používa výlučne pri význame
navštíviť niekoho. Zo slovenského výrazu
navštíviť niečo sa v SPJ používajú iné jazykové prostriedky podľa významového
kontextu, napr. PREHLIADAŤ, BOL (byť)
ap. (2) Opätovne podľa slovníka slovenského jazyka heslo “hrob” sa rozumie
ako jama na pochovanie mŕtveho, tento
výklad významu totožne platí aj pre SPJ
a okrem neho má k tomuto heslu ďalší
význam: nemôcť niečo urobiť, nedokázať
niečo.
Do vlastnej posunkovej zásoby sa
zaraďujú aj špecifické posunky, výrazy
nepriamych pomenovaní, ktoré sa vôbec
nevyužívajú pri posunkovanej slovenčine,
ďalej napr. klasifikátory, špecifikátory,
rôzne číselné posunkové výrazy podľa
daných objektov, ktoré sa v posunkovanej slovenčine vyskytujú minimálne, v
obmedzenej miere.
SPJ je jazyk so svojou vnútornou
štruktúrou a typológiou odlišný od slovenského jazyka. Z typologického hľadiska je známe, že slovenčina svojou jazykovou povahou patrí medzi flexívne jazyky, pri ktorých prevláda flexia, čiže
ohýbanie slov, avšak SPJ patrí medzi polysyntetické jazyky, pri ktorých prevláda
tvorenie zloženín, teda kombináciu plnovýznamových slov/posunkov a pevné
pravidlá ich slovosledu.
Môžeme priblížiť zopár gramatických odlišností SPJ od slovenčiny napríklad (1) pri vyjadrovaní času sa
v slovenčine častejšie vyjadruje gramaticky podľa koncovky, naopak v SPJ sa
pri vyjadrovaní času vyjadruje výlučne
lexikálne a to pridaním posunkov vyjadrujúcich čas napr. BOLO, BUDE, VČERA;
(2) pri vyjadrovaní množného čísla sa
v slovenčine vyjadruje podľa gramatickej
koncovky a opätovne v SPJ sa vyjadruje
tiež pridaním posunkov alebo opakovaním daného posunku.
Pri tejto komunikačnej forme sa
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nevyužíva hlas, vyjadruje sa bezhlasne
a používa ju častejšie väčšina nepočujúcich, prípadne aj prelingválne ťažko nedoslýchavých.
Posunkovaná
slovenčina
je
umelým jazykom. Prostredníctvom manuálnych posunkov sa prezentuje, zviditeľňuje slovná zásoba a gramatika slovenského jazyka vrátane skladby. Na
každé
slovenské
slovo
podľa
vety/výpovede slovenčiny sa kladie požičaný významovo zodpovedaný posunok
z posunkovej zásoby SPJ, v prípade umelovytvorený posunok, ak sa frekventovaný ekvivalent slovenčiny nenachádza
v posunkovej zásobe SPJ, napr. frekventované slovenské výrazy bežnej komunikácie: JE (pomocné sloveso zo slova byť)
NA, ŽE, PRETOŽE, LEBO, PRE ap. To ale
neznamená, že posunková zásoba SPJ je
ochudobnená o tieto uvedené výrazy, ale
je schopná vyjadriť inými jazykovými
prostriedkami.
Pri tejto komunikačnej forme sa
môže využívať hlas, alebo aj bezhlasne.
Častejšie ju používajú hlavne pedagógovia v školách pre žiakov so sluchovým
postihnutím, tlmočníci, osobní asistenti,
nedoslýchaví, ohluchnutí aj nepočujúci
(ich primárnou komunikačnou formou je
hovorený, teda slovenský jazyk).
Názorná ukážka základnej komparácie
dvoch jazykov:
Slovenský posunkový jazyk

Posunkovaná slovenčina

prirodzený jazyk

umelý jazyk

vlastná posunková zásoba

požičané posunky z
posunkovej zásoby SPJ
a umelo vytvorené po-

vlastná gramatika,
nie je závislá na gramatike slovenčiny

opiera sa o gramatiku
slovenčiny,
je na nej závislá

bezhlasne

s hlasom alebo bezhlasne

vďaka vizuálnomotorickom jazyku
používaného v posunkovom priestore je jazyk typologicky a
štrukturálne odlišný
od slovenčiny

prezentácia, zviditeľňovanie slovenčiny
ako jazyka väčšiny,
slovenského národa slovenčina podporovaná do posunkov

ROMAN VOJTECHOVSKÝ

T EL EVÍ ZI A JOJ

Tanec snov
aždý rok slovenské televízie pripravujú rôzne nové tanečné formáty Tanečná horúčka, Let´s dance, Miliónový tanec a mnoho ďalšie. Tento televízia JOJ spustila nový projekt s názvom
Tanec snov. Cieľom tohto projektu bolo
pomôcť druhým v nevyhnutých, ťažkých
životných situáciách. Do súťaže sa dobrovoľne prihlásili známe celebrity slovenského showbiznisu, ktoré chceli nielen
vyhrať, ale aj pomáhať. Prvýkrát
v histórii sa do projektu takéhoto typu
zapojil aj náš Nepočujúci tanečník Andrej
Krížik,
s umeleckým
menom Ayo
Cruz.
Ayo
má poruchu
sluchu a preto sa rozhodol
zapojiť
sa do projektu
a pomôcť
v naplnení
sna
osemročnej
nepočujúcej
Angelike
a jej mame,
ktorá je onkologickou
pacientkou.
Cieľom Angelikinho sna bolo pomôcť
zlepšiť životné podmienky a finančne pomôcť s nákladmi na opravu domu. Tanec
snov sa konal 08. 03. 2015 na obrazovkách televízie JOJ vždy v nedeľu o 20.30
hod., diváci mohli svoj obľúbený tanečný
pár podporiť aj prostredníctvom sms.
Moderátorom tohto projektu bol Vilo Rozboril, porotcami boli - speváčka Eva Mazíková, choreograf Ján Durovčík, tanečník Peter Modrovský a potom tí, ktorí vypadli v predošlom kole a mohli tak pomôcť porotcom hodnotiť. Kvôli nepočujúcemu tanečníkovi boli zabezpečené aj tlmočníčky slovenského posunkového jazyka, ktoré tlmočili nielen pre nepočujúcich divákov, ale aj tanečníkovi Ayovi.
Tlmočili aj sms číslo na ktoré mohli diváci
posielať svoj hlas a to na číslo SMS 9967.
Každú nedeľu sme mohli vidieť na inter14

nete v okienku tlmočnícku v zákulisí Milenu
Krajčírovú,
ktorá
posunkovala
v posunkovom jazyku, ktorú striedala Ľubica Šarinová, občas aj Kvetka Lepotová. Ayo tancoval s tanečnou partnerkou Dianou Mooróvou, ktorá hrala, napríklad v seriáli Panelák. Tancovali rôzne
typy tancov, napr. salsu, spoločenský tanec, valčik, moderný tanec a iné. Najzaujímavejším momentom tohto projektu
bolo, že tanečník Ayo nečakane uvidel
svoju babku po 20 rokov, takto ho štáb
TV JOJ chcel prekvapiť. Samozrejme každú nedeľu sme sledovali Tanec snov
a v napätí čakali kto postúpi a kto vypadne. Všetko záviselo od hlasovania fanúšikov sledujúcich
tanečnú
show. Nepočujúci tanečník
sa
s herečkou
dvakrát
ocitli
na
kraji
vypadnutia,
ale
našťastie
postúpili.
Dňa
26.4.2015
bol
veľký
deň - finále
Tanca
snov,
čím
sa projekt pre tento rok ukončil. Vo finále
tancovali dve dvojice a to nepočujúci tanečník Ayo Cruz s Didi Mooróvou a druhy
par
speváčka
Kristína
Peláková
s Karolom Kotlárom. Samozrejme aj vďaka nepočujúcim Ayo a Didi dosiahli najvyšší počet sms hlasov a tak sa stali víťazmi celej show. Vyzbierali peniaze pre
pomoc nepočujúcej Angelike a jej chorej
mamičke, takže malej Angelike pomohli
splniť jej veľký sen. Boli prekvapení
a z výsledku sa úprimne tešili. Po finále
sa celebrity a tanečníci presunuli do tanečnej školy Petra Modrovského, kde do
rána žúrovali.

TOMÁŠ SLEZÁK
FOTOZÁBER: facebook/tanec snov

WORKSHOP

Druhý workshop v Lúčkach
- ukážka vhodného modelu kurzu slovenského posunkového jazyka
yslím – centrum kultúry Nepočujúcich ponúka okrem iného aj akreditačný program v rámci celoživotného vzdelávania s názvom: „Lektorské
minimum pre lektorov slovenského posunkového jazyka“ v počte 40 hodín. Občianske združenie Myslím vyškolilo už 35
nepočujúcich absolventov lektorského
minima. Odborným garantom akreditačného programu je Roman Vojtechovský.
Po absolvovaní kurzu lektorského minima
sa zopár lektorov slovenského posunkového jazyka (ďalej len SPJ) uplatnilo
v lektorskej praxi v niektorých väčších
mestách okrem Bratislavy napríklad
v Prešove, vo Zvolene, v Banskej Bystrici. Motiváciou vzniku lektorského minima
bolo, že Nepočujúci lektori vyučujú podľa
učebných osnov, podľa tematických celkov, ktoré si sami vytvorili, sami hodnotia jazykovú schopnosť a zručnosť SPJ po
svojom u záujemcov kurzu. Toto podľa
výsledkov samotných lektorov neprináša/neprinieslo dobrý efekt, keďže sa
stretli s variabilnosťou názorov medzi nepočujúcicmi lektormi SPJ.
Z tohto dôvodu lektor Roman rozhodol plánovite dobrovoľne vyškoliť lektorov SPJ na dvoch workshopoch. Na I.
workshope v Lúčkach pri Kremnici
od piatka 5. decembra do nedele 7.
decembra 2014 sa mali možnosť nepočujúci lektori SPJ oboznámiť so spoločným európskym referenčným rámcom
pre (posunkové) jazyky a spoločne sa
podieľať na predbežných učebných osnovách danej jazykovej úrovne A1.1. Výsledok I. workshopu je možné zhliadnuť na
www.youtube.com/watch?v=eX3C6
upO5VY.
Na II. workshope, ktorý sa konal
od piatku 17. apríla do nedele 19.
apríla 2015 lektor Roman pripravil
pre lektorov SPJ úvodné prednášky o
ťažkostiach osvojovania SPJ počujúcimi záujemcami a o kultúrnych prv15

koch komunity nepočujúcich na kurzoch
SPJ.
Hlavnou
časťou
tohto
workshopu boli praktické ukážky lektorovania od 9 vybraných nepočujúcich
lektorov SPJ podľa predbežných
učebných osnov vypracovaných z I.
workshopu. Výsledok I I . w orkshopu
je
možné
sa
pozrieť
na
www.youtube.com/watch?v=ZFF87f
oOVY4.
Na II. workshope lektori sa snažili
pozitívne predviesť svoje lektorské maximum, avšak lektora Romana výsledok
čiastočne sklamal ako potešil. Napríklad:
(1) nevedeli dobre určiť frekventované reprezentatívne posunky od menej reprezentatívnych posunkov, (2) nevedeli
dobre odlíšiť posunkovanú slovenčinu
(slovenčina kódovaná do posunkov; je to
umelý jazyk a je na gramatike slovenského jazyka závislá) od SPJ (je prirodzený
jazyk
s
vlastnou
slovnou/posunkovou zásobou a vlastnou gramatikou vrátane skladby, ktorý je štruktúrne a typologicky odlišný od slovenčiny), (3) lektorom chýbali základy pedagogiky v prístupe k záujemcom kurzu.
Od lektorov SPJ vyskytla iniciatíva
ďalšieho vzdelávania a zdokonaľovania sa
v danej profesii. Nepočujúci lektori žiadali
okrem
dvoch
plánovaných
workshopoch možnosť zúčastňovať sa na
viacerých pravidelných workshopoch.
Lektorovi teda neostáva nič iné ako sa
zamyslieť nad možnosťami, ako zlepšiť a
zvýšiť vzdelanostnú úroveň nepočujúcich
lektorov na Slovensku.
Na poslednom III. workshope, ktorý sa uskutočnil dňa 21.-23. augusta
2015 v Lúčkach, si lektori upevnili svoje
znalosti o gramatike SPJ podľa úrovne
A1.1., prípadne A1. Je skvelé, že nepočujúci sa radi naďalej vzdelávajú, získavajú informácie a to v plnohodnotnom
jazyku, prirodzenom jazyku slovenskej
komunity nepočujúcich.

ROMAN VOJTECHOVSKÝ

NA ŠE ZDRAVIE

Zásady zdravej životosprávy – pohyb
Prečo práve Beh?
Je to také jednoduché. Každý vie behať. Je to jeden z najprirodzenejších pohybov. Netreba sa učiť nové veci ani kupovať pomôcky, stačí vybehnúť von a behať. Beh je praktický a voľný.
Beh môžete prispôsobiť podľa seba. Rôzne rýchlosti a vzdialenosti sú vhodné
pre rozdielne individuálne zdravie a fyzickú kondíciu. Lenivosť nie je nič iné, ako
zlozvyk odpočívania ešte pred tým, ako si unavený.
Ako začať behať?
Kľúčom k úspechu je dôslednosť a pomalý nárast rýchlosti a vzdialenosti. Pri
behu je najlepšie venovať pozornosť svojmu telu. Ak príliš lapáte po dychu a
cítite sa vyčerpaní, môžete spomaliť alebo skúsiť kratšiu vzdialenosť. Pri začiatkoch
môžete striedať chôdzu s behom. Ak už cítite, že tempo a vzdialenosť nie je náročné,
potom môžete zrýchliť, pridať ďalšie kilometre a minúty.

Beh…


odstraňuje únavu a zvyšuje energiu



zlepšuje koordináciu



zvyšuje fyzickú silu



znižuje vplyv astmy (posilňuje pľúca a priedušky)



zvyšuje pevnosť a stabilitu (znižuje riziko zranenia členku, kolena a bedrá)



zvyšuje kvalitu života (získate lepšiu kontrolu nad svojím osudom a budúcnosťou)



vám spraví silnejšie a hustejšie kosti



zlepšuje duševné zdravie, pomáha pri úzkosti a bipolárnej poruche

HENRIETA BÁRTOVÁ
ZDROJ: INTERNET
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RECEPT

Cesnakovo - nivové slimáky
Suroviny:









1 lístkové cesto 400 g
2 vajíčka
1 cesnakové nátierkové maslo
1 plesňový syr Niva
tvrdý syr
sezamové semienka
soľ

Postup:
Lístkové cesto rozdelíme na 2 polovice,
rozvaľkáme na obdĺžnik asi 30x40 cm.
Zmiešame nátierkové maslo s 1 vajíčkom. Polovicu natrieme na pripravený
plát. Na vrch nastrúhame polovicu Nivy,
posolíme. Zrolujeme a pokrájame na asi
1,5 cm hrubé kolieska. Poukladáme na
plech a potrieme rozšľahaným vajíčkom,
posypeme
sezamom.
Pečieme
v rozohriatej rúre na 180 – 200° C. Tento postup zopakujeme aj s druhou polovicou cesta. Cesnakovo-nivové slimáky
sú vhodné ako chuťovky na rôzne oslavy.
Prajem vám dobrú chuť!

Recept od Moniky Horňáčkovej
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KOMIKS

Známy životný príbeh hluchoslepej dievčiny z Tuscumbie, žijúcej
na prelome
19. – 20. storočia v USA

Okamžite
zavolaj lekára!

Čakáme
bábätko!

Aáááúúú!

Rodina Kellerovcov
Helenka má vysokú
horúčku! Pomôž nám!

Žena rodí a dúfam,
že bude v poriadku.

Krásne dievčatko...
Áno!!!

Narodenie Helenky a jej ochorenie ako 2-ročnej

Helenka dostala meningitídu.
Ohluchla a oslepla.

Nebi sa!

Ááááááá!

Neplač, hlavne,
že žije!

7-ročná Helenka
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KOMIKS
Áno, odporúčam
ju!

Samé problémy
s ňou, nájdi
odborníka!

Anne
Sullivan
je dobrá?

Fakt nezvládnem
prstovú abecedu.

Hľadanie cesty k výchove Helenky
Som Anne.

To je ona –
Helenka?

@&#?§???

Áno,
madam!

Učiteľka Anne Sullivanová
Takto sa má
jesť! Ham!

Ona je rukami?
To sa nerobí!!!!

Auúúúú!

Lyžica!

V O D A.

Áno, už chápeš,
konečneee!

Vau, ona
má diplom!

Vďaka tlmočníčke
Anne!

Neuveriteľné!

„Voda“ – štart do štúdia
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Helena ako absolventka Harvardskej univerzity

POSUNKOVÝ JAZYK

Deaflympiáda

Curling

Obrovský slalom
20

Bežky

Slalom

Reprezentant

Zimná deaflympiáda

POSUNKOVÝ JAZYK

Snowboard

Ceremoniál

Medaila

Zlato

Striebro

Bronz

Výhra

Prehra (1. variant)

Prehra (2. variant)
TOMÁŠ SLEZÁK
FOTO: TOMÁŠ MÁŇA

POSUNKUJE:
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E- SHOP
Úvod do kultúry
a sveta Nepočujúcich
MOC 10,00 €

DVD - Slovník slovenského
jazyka - slovenského
posunkového jazyka
pre oblasť rodina
MOC 3,00 €

DVD - Preklady
najznámejších
skladieb tradičnej
kultúry
do slovenského
posunkového jazyka

Kniha + DVD Špecifické posunky
v slovenskom
posunkovom jazyku
MOC 13,00 €

MOC 5,00 €

Sada publikácií
MOC 33,00 €

DVD - Rozprávanie
príbehov - storytelling
a poézia v (slovenskom)
posunkovom jazyku
MOC 5,00 €

Sada DVD
MOC 15,00 €

Plagát A1 (59x84) Prstová abeceda
/Dvojručná/
MOC 3,00 €

DVD - Vianočné
koledy v slovenskom
posunkovom jazyku
MOC 5,00 €

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

