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Všetko najlepšie! Myslímovinky slávi piate narodeniny 
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Vážení a milí čitatelia, 

 

nemohli ste sa tiež tak, ako ja dočkať 

chvíle, keď sa jar oblečie do sviežej zele-

ne? Jar nielen prináša nový život, ale aj 

harmonizuje prírodu a ľudí. Prispieva 

i redakčnej rade Myslimovinky. Dôležité 

je nebrať všetko príliš vážne a mať v duši 

pokoj. Potom su dobré aj pracovné vý-

sledky. Ono vždy platilo, platí a bude pla-

tiť: bez pokoja v duši, čistým svedomím 

a s vedomím, že máme svoje pevné 

miesto, kam sa môžeme vždy vrátiť, sa 

žiadna profesia nedá spraviť dobre. Člo-

vek by mal sám sebe aj druhým prinášať 

hodnoty. Našou hodnotou sú články, roz-

hovory a príbehy, ktoré si číslo od čísla 

čítate. 

TOMÁŠ MÁŇA 

redaktor, grafická úprava 
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Stratený poklad pirátov 
 

slavy Medzinárodného dňa detí po-
kračovali aj 6. júna 2015. 
V Bratislave na futbalovom ihrisku 

Športového klubu Štart Nepočujúci 
1947 Bratislava spadajúci pod Novo-
mestský športový klub 1922 Brati-
slava, kde sa konal Deň detí – Stra-
tený poklad pirátov. Zmyslom akcie 
bolo spájať nepočujúcich a počujúcich ľu-
dí, aby všetci spolu prežili krásny deň. 
Akcia bola určená predovšetkým nepoču-
júcim deťom počujúcich a nepočujúcich 
rodičov, ako aj počujúcim deťom nepoču-

júcich rodičov.  

Na hľadanie pokladu pirátov prišlo 
približne 140 malých i veľkých dospe-
lých námorníkov v modrobielom pruho-
vanom či modrom tričku. To bola radosť 
sa na nich pozerať. Na 60 detí čakalo 
dobrodružné putovanie za strateným po-
kladom. Každé dieťa dostalo svoj kľúč. 
Skupiny podľa vekových kategórií sa vy-
brali buď za pomoci rodičov, alebo sami 
pomocou mapy na cestu plnú prekážok, 

hier a aktivít, ktoré museli sami prekonať 
a zdolávať. Na konci cesty ich čakal pirát, 
ktorý strážil svoj poklad. Ešte predtým 
ako sa deti mohli k pokladu dostať, mu-
seli prostredníctvom kľúča nájsť svoj zá-
mok, otvoriť ho a ukázať pirátovi. Tomu 
už neostalo nič iné, než im otvoriť truhlu 
plnú darčekov. Popri putovaní nechýbali 
ani bohaté tvorivé dielne, maľovanie na 
tvár, trampolína a skákacie hrady. Na 
obed ich čakal dobrý guláš a množstvo 
dobrého jedla a pitia.  

 Počasie nám prialo, slnko pripeka-
lo, ale deťom to neprekážalo. Tešili sa na 
to, že poklad pirátov bol nájdený! Verí-
me, že sa všetkým akcia páčila a budú 

na to dlho s úsmevom spomínať.        
 Ďakujeme aj organizačnému tímu 
Klub nepočujúcich rodičov a ich detí 
v rámci rodinného centra Prešporkovo, 
OZ NepocujuceDieta.sk, Spolok nepoču-
júcich pedagógov, OZ Infosluch a Špor-
tovému klubu Štart Nepočujúci 1947 
Bratislava spadajúci pod Novomestský 
športový klub 1922 Bratislava, ako aj 
všetkým dobrovoľníkom, fotografom 
a zdravotníkovi za všetku pomoc pri or-
ganizovaní tohto krásneho podujatia.  

 

VERONIKA VOJTECHOVSKÁ 
FOTOZÁBERY: PREŠPORKOVO 
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5. narodeniny Deafclub v štýle 
adrenalínu 
 

 
alší rok je už znovu za nami a 
Deafclub dňa 13. júna 2015 
oslávil svoje krásne piate naro-

deniny. Tentoraz bola oslava plná 
adrenalínu, aktivít a športu. Akcia sa 
konala  na konci Bratislavy, v Action 
parku v Čunove pod holým nebom. 
Od poludnia, kedy slnko najsilnejšie hria-
lo, začínali všetky atrakcie. V areáli Ac-
tion Park si každý mohol vyskúšať všet-
ko. Napríklad paintbalové ihrisko 
S.W.A.T. - plné zákopov, obstrelovania 
a bunkrov, segway (elektrické zariadenie 
na 2 kolesách, ktoré udržuje samostatne 
rovnováhu), elektronické autá pre deti, 
multifunkčné ihrisko (futbal, volej-
bal, bedminton, ringo), indiánsku osadu s 
Típí stanom, ohniskom so strelnicami 
(kuša, luk), ihrisko pre pentague, lanové 
centrum, zorbing (nafúknutá plasto-
vá guľa, v ktorej je menšia guľa a do nej 
môžu ľudia vojsť, guľa sa točí potom sva-
hom dolu), skákacie topánky, bungee 
trampolínu, detské atrakcie, bazén, 
či obriu hojdačku. Keď že bola veľ ká 
horúčava, neprišlo až tak veľa nepočujú-
cich, ako sa očakávalo, ale zúčastneným 
vysoká teplota až tak neprekážala, každý 
si vyskúšal, čo chcel a tak prekonal svoj 
strach, zažil adrenalín, alebo utíšil svoju 
zvedavosť. Na svoje prišli aj deti. Čľapo-
tali v bazéne, skákali cez bungee tram-
polínu, skúšali elektronické autá, alebo 
obriu hojdačku. Určite mali mnoho, mno-
ho zážitkov. 

Vyskúšali sme si nasledujúce špor-
tové aktivity: 

Bungee trampolína - 19x 
Segway - 27x 
Lanové centrum - 13x 
Zorbing - 29x 
Lanovka 120 m - 6x 
Veľká hojdačka - 50x 
Skákacie topánky - 2x 
Elektrické autičká - 5x 
Lukostreľba / Kuša - 6x 
Paintball 20x 

 
Na paintballovú súťaž sa prihlásili 4 

tímy. Súťaž bola nebezpečná, ale o  to 

viac dobrodružná. Na prvom mieste 
skončil A-Team s celkovým počtom 37 
bodov, druhý bol tím Bad Boys so ziskom 
24 bodov, tretí skončil tím Dobráci 
s počtom 13 bodov. O šiestej večer do 
Action parku zavítal aj víťaz tanečnej sú-
ťaže Tanec snov Andrej Krížik 
s umeleckým menom Ayo, ktorý učil 
prítomných tanečné kroky, aj takýmto 
spôsobom si mohli nepočujúci skúsiť, aké 
to je tancovať salsu. Od 20.00 hod. sa 
začala večerná zábava, na ktorú už 
prišlo viac nepočujúcich. Nechýbali ani 
nepočujúci z Nemecka, Česka, Poľska a 
Francúzska. Ako sa na večernú zábavu 
patrí, odovzdávali sa ceny pre najlepšie 
paintballové tímy. Zúčastnených pobavili 
úžasné pantomimické etudy zo série Mr. 
Bean (V kostole, Na pláži a U kráľa) 
pod taktovkou Jozefa Riga, Petra 
Vrťa a Tomáša Máňu. Nechýbala ani 
tradičná tombola plná krásnych 
a zaujímavých cien. Tretiu cenu 2-
minútový let v tuneli vo vetre rých-
losti 270 km/h v Tatralandia získal 
Martin Bebjak, luxusný pobyt v 4-
hviezdičkovom hoteli v centre Prahy 
pre 2 osoby na 3 noci dostal Martin 
Kukulský a prvú cenu – 5 dňový au-
tobusový zájazd do Paríža pre 2 oso-
by s možnosťou Disneylandu vyhrala 
Dóra Bajcsy. Po tombole sa nepoču-
júci výborne zabávali až do štvrtej rá-
na. Ďakujeme všetkým za výbornú atmo-
sféru a tešíme sa na budúci rok na 6. na-
rodeniny Deafclub. 

 
 

 

 
VERONIKA VOJTECHOVSKÁ 

FOTOZÁBERY: ADAM KOVÁČ A FRANTIŠEK URBAN 
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Majáles 

 

o akcii sme dostali občerstvenie od 
sponzorov (jogurt Rajo a balíček 
Fornetti) a zasúťažili sme si na dvo-

re školy, kde príjemne hrialo slnko. Kto 
získal body v súťažiach, dostal poukážky 
a mohol si vybrať nejaký predmet v škol-
skom bazári.     
V ten deň rozlúčka s maturantmi pokra-
čovala na internáte až do 22.00 hodiny. 
Maturanti pripravili pre nás vtipné súťa-
že. Maturantky Miška a Mirka moderovali 
celý program. Zo všetkých súťaží sa mi 
najviac páčila sťaž „Neusmiať sa“ – 

dvojica sedela na stoličke oproti sebe 
a musela si hľadieť do očí a musela vydr-
žaťsa  čo najdlhšie  nesmiať.  

Dlho sa nesmiať dokázali Šefčík, nočná 
vychovávateľka Bilačičová, Kolembus 
a p. Rigo. Aj hra, pri ktorej sa postupne 
redukuje počet stoličiek i žiakov, sa mi 
páčila. Skončila som predposledná, vy-
hral Hradiský. No bola som dosť poudie-
raná od chalanov a z pádu s Kikom,  utŕ-
žila som aj škrabanec od stola. Hlavne, 
že som prežila. Máme peknú spoločnú 
fotku s maturantmi. Budú mi chýbať!!! 
 
 

HENRIETA BÁRTOVÁ, DOMINIKA ZBREHOVÁ 
FOTOZÁBERY: JOZEF RIGO 

Počuť srdcom 
 

ž 23. ročník Festivalu záujmovo-
umeleckej činnosti nepočujú-
cich detí a mládeže 

sa uskutočnil v dňoch 8. – 
9.  mája 2015. Jeho hlav-
ným organizátorom bola 
Nadácia Počuť srdcom, 
v spolupráci so Základnou 
školou pre sluchovo po-
stihnutých na Drotárs-
kej ceste v Bratislave. 
Podujatie sa konalo v bra-
tislavskom divadle Aréna. 
Odbornými porotcami boli: známy mím 
Vlado Kulíšek, nepočujúci Peter Vrťo, 
tanečnica Zuzana Harenčáková a profe-
sorka Zoja Mikotová z JAMU – 
odbor VDN. Podujatia sa zúčast-
nili deti a mládež zo základných 
a stredných škôl internátnych 
pre sluchovo postihnutých v 
Bratislave, Kremnici, Lučenci, 
Levoči, Prešove a deti zo Žiaru 
nad Hronom. Súťažili v štyroch 
javiskových umeleckých ka-
tegóriach (tanec, pantomí-
ma, divadlo a rôzne) a aj v ka-
tegórii výtvarné umenie a foto-
grafia. Vyhodnotenie sa 
uskutočnilo v budove ZŠI pre 
SP na Drotárskej ceste 
v Bratislave za účasti členov poroty 
a ďalších hostí. Cenu Najlepšia sólistka 

vo vekovej kategórii mládež získala naša 
žiačka Olinka Pazuchová,  
za predstavenie Voda. Hlavnú cenu v ka-
tegórii  mládež získali naše šikovné baby 
a Matej Hradiský za tanec Golden Girls. 
Za predstavenie Voda sme získali 1. 

miesto. Je to príbeh o 
hluchoslepej dievčine He-
lene Kellerovej, ktorá sa 
stala svetoznámou osob-
nosťou. Viac o ňom sa 
dozviete vo fotopríbehu 
na dvojstrane 14 – 15. 
Hrala som  úlohu dospelej 
Heleny ako absolventky 
Harvardskej univerzity a v 
závere Helenu ako staršiu 

dámu, spomínajúcu na mladosť. Celkové 
víťazstvo školskej mládeže opäť získala 

Koceľova! Potešilo ma to. 
Súčasťou Festivalu ZUČ je už 
tradične aj benefičný koncert 
Počuť srdcom. V dobrej nálade 
moderovali Pavel Bruchala s tl-
močníčkou Agátou Čermákovou. 
Zaspievala nám známa a milá 
speváčka Nela Pocisková. Veľký  
úspech malo aj umelecké po-
sunkovanie  Miriam Lipovskej, 
Tatiany Mikundovej a Daniely 
Pužovej v predstavení Miesta. 

 

 

 

JULIA MAZANCOVÁ 
FOTOZÁBERY: ADAM KOVÁČ, JOZEF RIGO 

Scéna z predstavenia Voda 

ZUČ  
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Detská párty - zdravo a chutne 
 

torok 30. júna 2015 bol deň, ke-
dy sa všetkým detičkám skončil 
školský rok. Pri tejto príležitosti 

Klub nepočujúcich rodičov a ich detí 
v rámci Rodinného centra Prešporko-
vo pripravil pre nepočujúce deti ne-
počujúcich a počujúcich rodičov, ako 
aj pre počujúce deti nepočujúcich ro-
dičov detskú párty.  

V akom duchu sa detská párty 
niesla? Keďže bolo teplo, slniečko nám 
pekne hrialo, tak sa detská párty niesla v 
štýle pestrých farieb a zdravia. Z toho 
vyplýva, že všade bola kopa ovocia! 

Na začiatku programu hlavná orga-
nizátorka a zakladateľka Klubu Denisa 
Gálová privítala detičky otázkou, či vedia, 
čo ich čaká. Podľa odpovedí sa už deti 
hlavne tešili na prázd-
niny. Spoločne sme si 
zrekapitulovali akcie, 
ktoré sa v Prešporkove 
konali počas celého 
školského roka. Potom 
si nielen deti, ale aj 
mamičky zasúťažili v 
rôznych disciplínach. 
Po súťaži sme sa pre-
sunuli na dvorček, kde 
na deti čakala pestro-
farebná škála rôzneho 
ovocia!  

Úlohou detí bolo na papierové 
taniere pomocou ovocia naaranžovať 
rôzne obrázky. Rodičia deťom pomá-
hali ovocie krájať podľa požiadaviek detí. 
Deti nielen tanier zdobili, ale zároveň po-
čas ich aktivít ovocie pojedávali. Veru, 
boli veľmi chutné!  

Po ukončení aktivity sme spoločne 
s deťmi a rodičmi hodnotili krásu detskej 
tvorby. Vybrať troch najlepších bolo veru 
ťažké, ale nakoniec sa predsalen 
o víťazoch rozhodlo. 3. miesto získal 
Maťko Trsťan, 2. miesto obsadila 
Adelka Antušeková a 1. miesto vy-
hrala Katka Dudríková. Prví traja do-

stali košík plný 
chutného ovocia.  
Mali sme radosť 
z toho, že sme u deti 
mohli hravou formou 
rozvíjať fantáziu a tvo-
rivosť a zároveň šíriť 
osvetu, že sa dá jesť 
aj zdravo a chutne. 
Ovocie je zdrojom vi-
tamínov a deti sa ne-
museli báť rôzne dru-
hy ovocia ochutnávať. 

O to viac im chutilo, keď si ho mohli sami 
naaranžovať.  

Týmto sa chceme poďakovať 
trom spoločnostiam, ktoré nám ovo-
cie poskytli: Metro Cash & Carry, 
Berries a Debničkári. Bez nich by 
sme tú pestrofarebnosť a chuť rôzných 
druhov ovocia nezažili a detičky by ne-
mali možnosť obohatiť sa o krásne zážit-
ky. Patrí im veľká vďaka. Zároveň sa 
chcem poďakovať môjmu manželovi Ro-
manovi za jeho ochotu dovážať všetko 
ovocie zo spoločností až do rúk našich 
rozjasnených a šťastných detí a všetkým 
mamičkám a oteckom a taktiež sa chcem 
poďakovať Ivici Tichej za jej pomoc pri 
tejto akcii. Krásne prázdniny vám všet-
kým! 

 
VERONIKA VOJTECHOVSKÁ 

FOTOZÁBERY: PREŠPORKOVO 
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Maturitná rozlúčka 
 

 jeden májový deň sa na našej v 
školskej telocvični konal 14. ročník 
akcie Všetci bavia všetkých. Zú-

častnili sa jej žiaci a učitelia z našej školy 
a taktiež žiaci a učutelia z pozvaných zá-
kladných škôl v Bratislave. Viete dobre, 
že je to rozlúčka s maturantmi. Mojou 
úlohou bolo simultánne moderovanie s 
Igorom Bártom. Od začiatku som tréno-
vala posunky pod vedením p. Janíčkovej. 
Mala som veľkú trému, lebo nie som 
zvyknutá sa postaviť pred ľudí, ale poda-
rilo sa mi všetko dobre posunkovať. Naša 
p. riaditeľka Kršková predniesla príhovor. 
Končiaci maturanti vystúpili v komédii 
Havajské radovánky, bolo to vtipné 
predstavenie. Veselý bol aj ich tanec. 
Ako-tak ho zvládli. Náladu všetkým poz-
dvihlo tanečné číslo Golden Girls – Matej 
Hradiský zatancoval sólo ako „hadí“ muž 
v bielej maske a potom tancoval spolu 
s dievčatami. Veľmi sa nám ich číslo pá-
čilo. Na besedu k nám prišli hostia p. 
Čemanová a p. Omelková z ÚPSVaR 
(Úrad práce sociálnych vecí a rodiny). 
Predstavili sa a  nasledovala debata me-
dzi nimi a žiakmi, všetko pretlmočila p. 

Kaplánová. Tretím pozvaným hosťom bol 
karaterista p. Snoha. Je zrakovo postih-
nutý a perfektne ovláda karate. Baví ho 
tento šport už od devätnástich rokov. 
Vypytovali sme sa ho rôzne otázky 
a jeho odpovede boli v skutku zaujíma-
vé. Na záver nám ukázal výstupy z kara-
te a obranu voči útočníkovi. Maturantom 
pevne držím palce, aj na nohách! Verím, 
že dokážu zmaturovať, a že sa nestratia 
ani v ďalšom živote. 

  

HENRIETA BÁRTOVÁ, DOMINIKA ZBREHOVÁ 
FOTOZÁBERY: JOZEF RIGO  

Ako to skutočne je s titulkami 

pre nepočujúcich?  

 
ž dlhé roky sa na zasadnutí výboru 
pre občanov so zdravotným postih-
nutím na Ministerstve práce sociál-

nych vecí SR a rodiny stretávajú dvaja 
členovia z radu občanou s poruchou slu-
chu a to Michal Hefty  z OZ Myslím – 
centrum kultúry Nepočujúcich a Anna 
Bartalová, riaditeľka ANEPS. Ich cieľom 
bolo, je a bude vybojovanie kvalitných 
titulkov a zvyšenie percenta titulkov pre 
Nepočujúcich.  Už skoro viac ako štyri 
roky bojujú v tejto oblasti a v spolupráci 
s europoslankyňou Jankou Žitnanskou 
podali návrh zákona, ale žiaľ návrh záko-
na neschválili, následne na to minister-
stvo kultúry SR prevzalo zodpovednosť 
za tento neúspech. Z tohto dôvodu sa 
členovia výboru Anna a Michal dohodli, 

že pripravia prednášku a po dohode uve-
rejnili plagát s názvom: „Titulky pre 
nepočujúcich...Aká je skutočnosť?“ 
V rámci plagátu bola aj pozvánka a boli 
pozvaní všetci Nepočujúci, ktorí majú zá-
ujem o problematiku titulkov. Prednáška 
sa konala v piatok 15. 5. 2015 o 17:00 
hod. v budove Myslím – centrum kultúry 
Nepočujúcich na Mestskej ulici 2/A 
v Bratislave.  

MYSLÍM  
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Ukáž čo vieš 
 

úťaž o najšikovnejšieho kaderníka 
sa konal vo štvrtok 30.4.2015 na 
dievčenskom internáte a boli zúčas-

tnení všetci kaderníci. Hodinu pred za-
čiatkom súťaže si kaderníci museli pri-
praviť na veci žehlenie alebo kulmovanie 
vlasov. Ja som si vybrala za modelku 
Katku Leškovú, má výborné husté vlnité 
vlasy, tak som si ju vopred vyžehlila. Sú-
ťaž sa začala o deviatej hodine a celé to 
trvalo hodinu. Ja som robila účes ako má 
byť, bolo to trošku náročné, ale podarilo 
sa mi to pekne spraviť. Niektoré kader-
níčky boli najprv nervózne, lebo nevede-
li, ako majú účes urobiť, ale nakoniec sa 
im to podarilo, spravili pekné účesy svo-
jim modelkám a niektoré aj vyhrali. Naše 
majsterky nám hovorili hodnotenie  za 
účesy. Bolo to pre ne veľmi ťažké, lebo 
účesy boli spravené perfektne. Tento 
rok, nakoľko nás súťažilo málo majsterky 
nehovorili účesy, ale rozhodli sa udeliť 
výsledky nasledovne: najlepší účes, sna-
ha (kto sa snaží) a ocenenie 
(prekvapenie). Ja som dostala výsledok 
– najlepší účes. Fakt som to nečakala, 
ale prekvapilo ma to a nemám slov, tak-
že verím, že na záverečných skúškach sa 
mi to znovu podarí, pretože ten typ 
účesu nemám moc rada. 

 

HENRIETA BARTOVÁ 
FOTOZÁBERY: JANA KAPLÁNOVÁ 

Prednášku pre nás pripravili kolegovia 
Anna Bartalová a Martin Šauša. Zabezpe-
čené bolo aj tlmočenie do slovenského 
posunkového jazyka, tlmočníčkou Erikou 
Dobišovou. Na začiatku prednášky nám 
p. Šausa pustil prezentáciu, kde mal 
ukážku titulkov, ktoré sa robia bežne 
a titulkov, ktoré sa sažil viac upraviť pre 
potreby Nepočujúcich a tým aj poukázať 
na kvalitu a možné zlepšenie na Sloven-
sku. Potom nám Anna Bartalová vysvet-
ľovala, ako fungujú skryté titulky a tiež 
poukázala na rozdiely medzi staršími 
a novšími titulkami. Po skončení pred-
nášky prebehla otvorená diskusia, kde 
sme si mohli navzájom vymieňať názory, 
nápady a iné návrhy zlepšenia, ktoré si 

vypočuli prednášajúci p. Šauša a p. Bar-
talová. Nepočujúci, ktorí sa zúčastnili na 
prednáške, získali nové a zaujímavé in-
formácie o problematike titulkovania 
a odchádzali s plnou hlavou informácii, 
no s úsmevom na perách.  
Chcem sa vám touto cestou poďakovať, 
že ste si našli čas prísť sa pozrieť na 
prednášku o tejto zaujímavej a aktuálnej 
téme. Pevne verím, že do budúcna sa 
podarí skvalitniť titulky pre nepočujúcich 
na Slovensku.  
 
 

MICHAL HEFTY, TOMÁŠ SLEZÁK 
FOTOZÁBERY: MYSLÍM  

SOŠ PRE ZŠP  

Za najlepší účes:  

Romana Benedeková (2.  roč. ) 

Júlia Mazancová (3.  ročník) 

Henrieta Bártová (4.  ročník) 

Za snahu: 

Linda Mozová (2.  ročník) 

Barbora Hučalová (3.  ročník) 

Lea Hebelková (4.  ročník) 

Ocenenie: 

Monika Lavuová (2.  ročník)   



NAŠE ZDRAVIE  

Zásady zdravej životosprávy – pohyb 

 

Pravidelný pohyb znižuje riziká: 

- znižuje pravdepodobnosť výskytu srdcových ochorení a mozgovej porážky  

- zlepšuje cirkuláciu krvi telom (cez pľ úca, srdce aa svaly tak pracujú lep-

šie) 

- zlepšuje schopnosť organizmu využívať kyslík a poskytuje energiu pre ak-

tívny spôsob života 

- pomáha znižovať tlak krvi 

- pomáha zvládať stres a napätie, umožní vám oddychovať a prospieva   

spánku 

- spolu s vhodnou diétou pomáha kontrolovať telesnú hmotnosť 

- prispieva k celkovej kvalite života. 

 HENRIETA BÁRTOVÁ 
ZDROJ: INTERNET 
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RECEPT 

Kôprový koláč 

 

Cesto: 

 500 g polohrubej múky 

 100 ml olivového oleja 

 42 g droždia 

 200 ml mlieka 

 1 lyžica kryštálového cukru 

 2 vajcia 

 soľ 

 múka 

 

Plnka: 

 250 g tvarohu 

 125 ml kyslej smotany 

 1 žĺtok 

 kôpor 

 soľ 

 mleté čierne korenie 

Recept od Veroniky Prekopovej  
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Postup:  

 

Pečiem výhradne v sobotu, lebo v nede-
ľu sa už začínam baliť na internát. Takže 
čo teraz, sladkého už bolo dosť, vyskú-
šam niečo slané. Jedli ste už kôprový 
koláč? Jedla som ho na jednej návšteve. 
„Nebíčko v papuľke“. Recept na kôprový 
koláč pre celú rodinu:  

Pekne som si popripravovala všetko, čo 
som nakúpila v obchode u nás za ro-
hom. A ďalej som postupovala takto: 

Z vlažného mlieka, droždia a cukru som 
pripravila kvások. Vmiešala som  ho do 
múky, pridala olej, soľ, vajcia a vypraco-
vala. Verte mi, lepšie ako „posilka“. Do-
bre som sa pri miesení zapotila. 

Dala som cesto na teplé miesto na hodi-
nu vykysnúť. 

Medzitým som si pripravila plnku. Tva-
roh som zmiešala so smotanou, žĺtkom 
a nasekaným kôprom, osolila a okoreni-
la.  

Vykysnuté cesto som vyvaľkala na po-
múčenej doske, preložila na suchý plech 
a na záver som ho potrela pripravenou 
plnkou. Rúru som dala vyhriať na 180° a 
piekla 25 minút. Mňááám. A potom za-
sadla rodinná rada a plech bol za chvíľu 
prázdny. Aj Vám prajem dobrú chuť.    



 

KOMIKS 

Krásne dievčatko... 
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Wow, to prvý-
krát vidím.  

Jáááj! 

Chúďa. 

Ja som Lenka, 

a ty sa ako 
voláš? 

No vidíš, 
už to vieš. 

Áno, 
ďakujem 

Musíme si 
dať pásku  
na ruku. 

Vstup do areálu 

Bojím sa, nejdem 
do vody, neviem 
dobre plávať. 

Áááááá! 

Bože, musím jej 
ísť pomôcť. 

Pomóóóc! 

Lenka sa topí. 

Mišo ide zachrániť 
Lenku. 

Pokúša sa ju vytiah-
nuť z vody. 

Strašne mi  

je zle. 

Si v poriadku? 
Musím ťa naučiť 

plávať. 

Zoznámili sa 

Ty si jej 
chcel ublížiť? 

Glg. To nebolo od  

teba pekné. 

Lenka, neboj 
sa vody, nie je 

hlboká. 

Lenku poznám, 
ona sa už 4-
krát skoro 
utopila. 



 

KOMIKS 
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Bože,  

to nedokážem! 

Ale 
poď. 

Neťahaj ma! 
Lenka,  

netráp sa. 

Super! 

Ako bolo? 

Mišo je môj 
hrdina. 

Nemusíš sa báť 
vody, budem 

stále pri tebe. 

Fíha, to 
je super! 

Bude na-
vždy môj 
chlapec, 

Asi som sa 
do nej za-
miloval, 

nedokážem 
ju už opus-

Odchádzajú už ako pár. 

 Poďme sa zabávať 
na tobogán. Prečo 
sa tváriš tak ne-

šťastne? 

Si  zaľúbe-
ná do toho 
záchrancu? 

 
Prepáč mi.  

Druhýkrát  

to neurobím. 



POSUNKOVÝ JAZYK  

 

Komisia 
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Absolvent Ústna skúška 

Maturita Diplom 

Štátna skúška Stres 



POSUNKOVÝ JAZYK  

 

Strach 

Tréma 

POSUNKUJE: TOMÁŠ SLEZÁK 
FOTO: TOMÁŠ MÁŇA 
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Nervozita 

Oponent 

Obhajoba 

Písomná skúška 

Záverečná skúška 



 

E-SHOP 

 

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

Kniha + DVD -     
Špecifické posunky 
v slovenskom           
posunkovom jazyku 

 

MOC 13,00 € 

DVD - Slovník slovenského 
jazyka - slovenského     
posunkového jazyka 
pre oblasť rodina 

 

MOC 3,00 € 

DVD - Vianočné     
koledy v slovenskom 
posunkovom jazyku 

 

MOC 5,00 € 

DVD - Rozprávanie       
príbehov - storytelling 
a poézia v (slovenskom)   
posunkovom jazyku 

 

MOC 5,00 € 

Sada publikácií 

 

MOC 33,00 € 

Úvod do kultúry 
a sveta Nepočujúcich 

 

MOC 10,00 € 

DVD - Preklady      
najznámejších      
skladieb tradičnej  
kultúry 
do slovenského            
posunkového jazyka 

 

MOC 5,00 € 

Sada DVD 

 

MOC 15,00 € 

Plagát A1 (59x84) - 
Prstová abeceda 
/Dvojručná/ 

 

MOC 3,00 € 




