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SNEPEDA

Publikácia Črepiny hluchoty dostala nádych života.
obota 30.1.2016 bola dňom, kedy
publikácia Črepiny hluchoty od
Veroniky Vojtechovskej, vydaná
Spolkom
nepočujúcich pedagógov dostala nádych života. Áno, hovoríme
o krste tejto knihy. Konalo
sa to v rámci akcie Spolu s
vami, spolu s nami v klubovni Kresťanského centra nepočujúcich v Bratislave.
Málokedy sa robia krsty knihy, na ktorých by sa zúčastnili aj nepočujúci. Preto bola
táto udalosť pre nich kultúrnym zážitkom, ktorí azda doposiaľ nepoznali.
Hneď na úvod autorka vyše 30 účastníkom predstavila publikáciu, ktorá vyšla na svet. Kniha obsahuje 60 skutočných príbehov, ktorá pomáha nazrieť do
tajov života nepočujúcich, lepšie pochopiť
ich svet. Prostredníctvom krátkych príbehov zo skutočného života poukazuje, čo
všetko môže človeka stretnúť a ako sa s
tým vyrovnávajú. Príbehy doplnené
jednoduchými čiernobielymi, ale o to
výstižnejšími ilustráciami od nepočujúcej Kateřiny Holubovej.
Krstným otcom knihy bol Vít Holub z
Prahy,
nepočujúci
otec
autorky
a ilustrátorky zároveň. Krstilo sa dokonca dvakrát! Najprv črepinami pre
šťastie, a aby mohla kniha dlho žiť,
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pokrstilo sa aj pramenitou vodou zo
Slovenska menom Budiš.
Po samotnom akte krstu autorka vybrala
jeden príbeh z knihy a vyrozprávala ho
účastníkom. Nechýbala ani autogramiáda, gratulácie autorke a ilustrátorke
a slávnostný prípitok.
Pripravili sme pre účastníkov aj hodinovú vedomostnú súťaž
pre
nepočujúcich
v štýle
Kufra
a Vedomostného kvízu, kde na konci čakala
odmena.
Aby bol krst publikácie
so všetkým, čo k tomu
patrí, mohli sme pre
nich prichystať milé občerstvenie od sponzorov. Týmto sa chceme
veľmi pekne poďakovať sponzorom
Family Bakery, Moods, Prvá bratislavská pekárenská za chutné občerstvenie, Tee.sk za
vecné
darčeky,
Martinovi Motáčkovi za lahodné
víno, a Budiš sa
skvelé nápoje.
Ďakujeme aj Romanovi Vojtechovskému za skvelú organizáciu tohto podujatia, rodine Holubovým za všetku pomoc, Kresťanskému
centru nepočujúcich v Bratislave za poskytnutie priestoru, ako aj Zolovi Durayimu a Martine Holubovej za fotenie celej
tejto akcie. A všetkým prítomným za
účasť.
V prípade záujmu, je možné kúpiť knihu
Črepiny hluchoty emailom na snepeda@gmail.com.
Cena
knihy je 6,99 €. Viac informácií
nájdete
na
www.snepeda.wbl.sk
pod okienkom E-shop.

MYSL ÍM

Medzinárodná konferencia
„Zažite svet Nepočujúcich“ v
Prahe
iete prečo je dobré zažiť svet Nepočujúcich?

Pretože

prostredníc-

tvom osobných príbehov zainteresovaných nepočujúcich môžete lepšie pochopiť ich svet.

Myslím, že podobného ná-

zoru bola aj Márie Horáková riaditeľka

riéry a aké úspechy dosiahol. Načrtol si-

Tichého sveta v Čechách, keď sa ozvala

tuáciu začiatkov výučby slovenského po-

občianskemu združeniu Myslím – cen-

sunkového jazyka v občianskom združení

trum kultúry Nepočujúcich, či by niekto-

Myslím. Oboznámil ľudí s tým, aké úspe-

rý z nás šiel prednášať o svojom živote a

chy dosiahlo občianske združenie Myslím

úspechoch občianskeho združenia Myslím

spolu s pracovným kolektívom pri výuč-

– centrum kultúry Nepočujúcich.

be, a s akými prekážkami sa stretávalo a

Konferencia sa konala v

stále stretáva. Na záver

utorok dňa 23.2.2016 v

prezentoval aj publikácie

čase 9,30 – 13,00 hod. v

vydané od Myslím.

krásnom

Ďalšími

priestore

a

historickom

Staromestskej

prednášajúcimi

boli úspešní českí nepoču-

radnice v Prahe.

júci, napr. študentka, kto-

Témou prednášky Michala

rá študuje právo, alebo

Heftyho – ktorý zastupoval

Nepočujúca, ktorá študo-

občianske

združenie

Myslím

-

bola

vala vo Švédsku a zostala v Prahe. Pred-

„Krása posunkového jazyka“. Vo svo-

nášal aj nepočujúci lektor, ktorý prezen-

jej prednáške informoval o svojom živote

toval tému „Deaf gain“ v ktorej sa pozi-

ako prekonával rôzne

tívne vyjadril o kultúre Nepočujúcich.

komunikačné ba-

Pred krátkou prestávkou sa diváci mohli
poznať aké je to precítiť hudbu inak, ako
ju vnímajú Nepočujúci, v prevedení umeleckej tlmočnícky Andrea Kalců.
Konferencie sa zúčastnilo viac počujúcich
ako nepočujúcich divákov, ale myslím si,
že všetci si odniesli zážitky a nové informácie o svete Nepočujúcich. Tešíme sa
zase o rok! 
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MICHAL HEFTY
FOTOZÁBERY: TICHÝ SVĚT

SNEPEDA

Workshop o metodike výučby čilského posunkového jazyka

a počujúcich detí a život nepočujúcich v

Čile na Slovensko prišli na návšte-

posunkovom jazyku prijímala relay tl-

vu aj dve nepočujúce ženy Paola
Castillo

Varela

ako

prednášajúca

Čile. Tlmočenie prebiehalo takto: prejav
prednášky od prednášajúcej v čilskom
močníčka, ktorá sedela oproti prednášajúcej a tlmočila do tzv. kostrbatého slovenského posunkového

a Silvia Herdická, pô-

jazyka

vodom Slovenka, ako

stojaceho

relay tlmočníčka zo čil-

vedľa

ského posunkového jazyka

do

močením

intovej prezentácie zo

ka výučby čilského posunkového jazyka. Organizoval ho Spolok nepočujúcich pedagógov. Workshop sa realizoval v priestore Kresťanského centra nepočujúcich - Bratislava dňom
9. januára v Bratislave. Obsah prednášky tvoril: osobný a školský život Paoly, jej zamestnania, jej práca ako lektorka čilského posunkového jazyka na vysokých školách a ako výskumníčka jazykovedy posunkového jazyka u nepočujúcich
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prednášajúcej.
slovenský

posunkový jazyk a tl-

prekladateľka powerpo-

30 záujemcov, niesol názov: metodi-

tlmočníka

kostrbatý

posunkového jazyka a

Workshop, na ktorom sa zúčastnilo

ďalšieho

Ten následne prijímal

slovenského

španielčiny do slovenčiny.

pre

uhladil

slovenského

do

posunko-

vého jazyka pre účastníkov workshopu.
Ďakujeme Paole za prednášku, Silvii za
tlmočenie a všetkým prítomným za ich
účasť.
TEXT A FOTO:

VERONIKA VOJTECHOVSKÁ

ROZHOVOR

Rozhovor s riaditeľom Divadlo
Tiché Iskry (DTi) MgA. Petrom
Vrťom
ko by si sa naším čitateľom
v krátkosti predstavil?
Moja vizitka. Som Peter Vrťo.
Dramatoterapeut, dramaturg, režisér a
herec v profesionálnom komunitnom divadle pre ľudí s mentálnym postihnutím
v Divadle z Pasáže v Banskej Bystrici.
Popri práci sa venujem komunitnému divadlu nepočujúcich. Je to Divadlo Tiché
iskry. Som umelecký riaditeľ a herec.
Odkedy si vo funkcii riaditeľa občianskeho združenia divadlo Tiché
iskry a kto sú Tvoji členovia?
V roku 2003 sme ako nepočujúci
absolventi JAMU založili pod "strechou"
Divadla z Pasáže jediné komunitné
divadlo pre Nepočujúcich na Slovensku.
Pod názvom Divadlo Tiché iskry pri
Divadle z Pasáže. Bolo to vďaka obetavej
pomoci zakladateľky Divadla z Pasáže,
Viery Dubačovej. Pri založení divadla
som sa stal umeleckým riaditeľom.
V roku 2005 naše občianske združenie
nadobudlo právnu formu pod názvom
Divadlo Tiché iskry (DTi). Niektorí čerství
absolventi,
na
základe
svojich
skúseností, ktoré získali počas štúdia na
JAMU
založili
vlastné
profesionálne
divadlo, pod názvom Divadlo Neslyším v
Brne. Je v rámci kultúrnej komunite
Nepočujúcich uznávané na celom svete.
V skutočnosti ide o väčšinu slovenských
nepočujúcich absolventov JAMU, ktorí sa
usadili na území Českej republiky a
pôsobia nielen ako profesionálni herci,
ale aj ako umeleckí pedagógovia a
dramatoterapeuti v špeciálnych školách.
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Niektorí z nich sa vrátili do rodného
Slovenska a väčšinou pôsobia ako
podporní pedagógovia v špeciálnych
školách pre sluchovo postihnutých a
vedú dramatické a divadelné krúžky. Tí,
ktorí sme sa na Slovensko vrátili, podľa
vzoru
našich
nepočujúcich
kolegov
pôsobiacich Čechách i vo svete, sme mali
túžbu
založiť
vlastné
profesionálne
divadlo nepočujúcich, ktoré má byť na
našom území zatiaľ tým prvým a
originálnym. Každý z nás sa momentálne
venuje vlastnej profesii. Spája nás len
Divadlo Tiché iskry.
V poslednom čase v DTi zohráva dôležitú
úlohu
verný
kolektív
umeleckých
pedagógov a aktivistov, ktorými sú Jozef
Rigo, Zuzana Daubnerová Knapová, Ivica
Tichá, Michal Hefty, Denisa Gálová,
Tomáš Máňa, Nikola Slezáková, Peter
Černek a ďalší…
Zásluhu na tom majú aj naši bývalí
kolegovia, ako sú Barbora Brandýnska,
Vladimíra Belíková, Eva Tobková, Eva
Ogurčáková, Zuzana Löbbová, Angela
Hefty a iní.
Aký je Tvoj názor na divadlo? Čo je,
podľa Teba, úlohou divadla?
Najjednoduchšia predstava o divadle nepočujúcich je, že ich prirodzeným divadelným jazykom je pantomíma. Tento
predpoklad platí iba čiastočne, pretože
pantomíma je špecifický - divadelný
druh, ktorý má vlastné estetické kánony.
Doba sa mení, aj kultúrne kontexty sa
menia… Z poznania umenia ticha, čiže
umenia pohybu a ďalších divadelných aktivít sa používa širší termín – nonverbálne divadlo. Iné pomenovanie je pohybové divadlo, vizuálne divadlo alebo periférne divadlo.

ROZHOVOR
Divadlo nepočujúcich je totiž rovnaké
ako divadlo počujúcich. Používame len
posunkový jazyk, čiže umelecký posunkový jazyk, hoci pôvodne viazaný na
gesto a teda na ruky a oči. Je však iba
časťou „hry nepočujúceho herca“. K posunku prináleží aj mimika, pohyb a tenzia tela, pohyb v priestore, tempo, rytmus a podobne… Dá sa vypozorovať, že
nepočujúci herec v bežnej komunikácii
posunkuje odlišne ako v divadelnej akcii.
Inými slovami, nepočujúci herec bežný
posunok v divadelnej akcii štylizuje čiže
„estetizuje“.
Úlohou divadla je dávať zo srdca každého
herca pre publikum skutočné umenie.
Chceme realizovať mnoho z našich predstáv o divadle a jeho možnostiach. Stretávame sa tu, aby sme spoločne oslovili
nielen nepočujúce, ale aj počujúce publikum na Slovensku i v zahraničí.

ešte chcú hrať a predovšetkým pre
nepočujúcich. Je to vďaka našim hercom,
ktorí sa snažia profesionalizovať Divadla
Tiché iskry a snažia sa dať publikum
skutočné, naozajstné a ojedinelé umenie,
obsahujúce menej komercie. Naopak viac
vlastnej tvorby a originality.

Koľko už máte asi za sebou odohratých predstavení DTi a môžeš nám
vymenovať ich repertoár?

Čo pre Teba znamená profesionalita
v práci DTi?
Túto pozíciu som pôvodne ani nechcel,
ale keď som začal pracovať v Banskej
Bystrici a pomáhala mi zakladateľka
Divadla z Pasáže Viera Dubačová a jej
kolegovia,
uveril
som
ich
povzbudzovaniu. Byť riaditeľom je veľmi
ťažké, pretože musí vedieť zladiť termíny
skúšok, vedieť dohadovať s hercami,
vymýšľať projekty, zabezpečiť chod
financií, proste všetko. Veľmi mi pomáhal
a stále pomáha môj pracovný asistent
Peter Černek. Bez neho by divadlo
ďaleko nezašlo. Je to práca vo voľnom
čase, ale tá práca ma baví a robím nielen
pre seba ale pre všetkých hercov, ktorí
7

Divadlo Tiché iskry má viac ako päť
divadelných inscenácií. Niektoré z nich sú
v neaktívnom repertoári. Od vzniku
divadla sme mali knižné predstavenie v
podaní Zuzany Daubnerovej Knapovej v
umeleckom
posunkovom
jazyku
“K.J.Erben:
Vodník”
a
divadelnú
inscenáciu
pre
deti
s
využitím
komiksových
bubliniek
(čítanie
s
porozumením ) “Janko Hraško”.
Po neúspešnom projekte, sme si vytvorili
z
vlastných
zdrojov
autentickú
a
sugestívnu inscenáciu zo života a osude
nepočujúcich
“Osud
kocky”.
Po
schválení
veľkého
projektu
vznikla
divadelná
a
pohybová
inscenácia
slovenskej balady Jána Bottu Žltá ľalia,
pod názvom “Tichý plač ľalie“. Po
úspešnom projekte sme nadväzovali
pantomimickou a parodickou komédiou
na shakespearovský motív Rómeo a
Júlia, s názvom “Rómeo a Zuzana”.
V aktívnom repertoári máme divadelnú a
pohybovú komédiu inšpirovanú slávnym
filmovým námetom Niekto to rád horúce.
Jej názov je “Smer Florida”. Zatiaľ
poslednou inscenáciou, ktorá ponúka
možnosť hľadať veci medzi životom a
nebom,
je
autorská,
divadelná
a
pohybová inscenácia “Respektíve”.

ROZHOVOR
Aké máte ako divadelný súbor
referencie
od
nepočujúcich
a počujúcich divákov?

ra. Naša práca má zmysel, prináša nám
radosť. A nie len nám. Najradšej mám
ale herectvo.

Diváci majú svoj vlastní pohlaď. Z oboch
strán, počujúcich i nepočujúcich divákov
počúvame zväčša prajné reakcie. Tešia
sa z našich úspechov, celkovo z tvorby a
zaujímajú ich všetky naše nové predstavenia. Mal som jeden prípad, keď mi počujúci divák, ktorý videl naše predstavenie povedal, že sa dlho nevedel spamätať
z toho, že hráme lepšie divadlo než počujúci….

Ktorá je podľa Teba zo všetkých hier
DTi
najúspešnejšia
a najvydarenejšia?
Každá inscenácia ma svoje úspechy, slávu a aj kritiku. Najdlhšie hranou inscenáciou bola “Rómeo a Zuzana”. Najvýraznejším ocenením od kritikov bola inscenácia “Tichý plač ľalie”. Objav kritiky,
pána Olega Dlouhého bola inscenácia
“Osud kocky”. Najúspešnejšou a najvydarenejšou je inscenácia “Smer Florida”.
Čo máš na svojej práci v
najradšej?

DTI

Okrem hrania a tvorby vo svojej práci
rád sledujem, ako našim hercom rastú
nápady a tvoria. Baví ma tiež veselé
spolužitie našej komunity a salvy smiechu počas tvorby niekoľkých víkendov.
Deje sa to nie len pri hľadaní spoločnej
tvorby, ale aj v čase, keď sa blíži premié8

Čo cítiš, keď hráš?
Pocit radosti, pocit vzrušenia, pocit zmeny, pocit zlosti, pocit smútky… Herectvo
je úžasné povolanie. Hrám to, čo by som
pravdepodobne v reálnom živote nedokázal…
Aké máte plány v budúcnosti s DTi?
Aby divadlo hralo ďalej. Aby naše vzťahy
s hercami a kolegami boli dobré. Hlavne
chcem, aby diváci chodili. Bez divákov by
divadlo nehralo.
Ďakujeme
Rozhovor pripravil JOZEF RIGO
FOTOZÁBERY: ARCHÍV PETRA VRŤA

SOŠ PRE ŽSP

Plejáda masiek u stredoškolákov
arylin Monroe bola medzi nami a získala
prestížne ocenenie – Oscara. Konalo sa to v
školskom internáte pri SOŠ pre ŽSP na Koceľovej ul.
č.26 v Bratislave.
Naša trojčlenná porota (Mikulová, Glaczynská a Ťažký) vyhlásila verdikt o najlepších maskách. Prvú
cenu získal Martin Gaštan (3. PG) ako Socha slobody, druhú cenu získala Dominika Zbrehová (3. PG) ako Mona Lisa a tretie miesto obsadila bombastická
Tina Turner v podaní Veroniky Kurákovej (4. PG). Porota sa rozhodla aj pre ďalšie ceny, keďže bolo neuveriteľne veľa nádherných masiek. Udelili cenu časopisu
Amplión Júlii Mazancovej (4. K) a Marekovi Rapantovi (2. Č) ako starovekým
Egypťanom a Pavlovi Gavlasovi (3. Č) a Klaudii Tonkovej (3. PG) ako manželskému páru z Divokého západu. Poslednou útechou bola cena Dušana Uherčíka pre dve masky – klauna v podaní Kristiána Belana (3. TAP) a lesnej víly od
Botticeliho

v

podaní

Moniky

Hornačkovej (2. KZS). Gratulujeme! Táto zmes historických postáv a postavičiek sa zabávala až
do 22. hodiny a bol to jeden
z

mojich

najkrajších

zážitkov

v zimnom období.
JÚLIA MAZANCOVÁ
FOTO: JOZEF RIGO

NA D Á CIA PONTIS

Kurzom anglického jazyka odsúvame bariéry pre Nepočujúcich
angličtinou ako súčasným globálnym jazykom sa stretávame na
každom rohu. Na to, aby sa aj komunita
Nepočujúcich dokázala dorozumieť týmto
jazykom a aby tento jazyk pre nich neznamenal prekážky či už v práci, škole
alebo pri cestovaní, vznikla myšlienka
9

otvorenia kurzu anglického jazyka pre
dospelých Nepočujúcich.

NA D Á CIA PONTIS
"Učím ich angličtinu, oni ma učia posunky”

lebo kurz navštevujú aj Nedoslýchaví,

Terézia Grešnerová je lektorkou anglic-

uviedla lektorka Nepočujúcich.

ktorí

chcú

vedieť

pekne

vyslovovať,“

kého jazyka pre Nepočujúcich a ako sama priznáva, rozhodnutie, viesť tento
kurz, vôbec neľutuje. „Agátka Čermáková, špeciálna pedagogička Strednej odbornej školy pre žiakov so sluchovým
postihnutím s celoslovenskou pôsobnosťou, a Juraj Récky, programový manažér
Nadačného fondu Telekom pri Nadácii
Pontis, ma oslovili s možnosťou učiť anglický jazyk Nepočujúcich. Hľadali lektora,
ktorý vie základy angličtiny a zároveň

Angličtina na cestách

posunkový jazyk. Neváhala som, keďže

Impulzom na učenie angličtiny bolo pre

to bude aj pre mňa možnosť inej práce

Miroslava Bílika letisko v Taipei. „Jedným

s Nepočujúcimi, lebo s dospelými Nepo-

z dôvodov, prečo som sa prihlásil na ten-

čujúcimi

nepracovala

to kurz bola skúsenosť na letisku v Tai-

a môžem povedať, že zatiaľ som spokoj-

pei, kde bolo všetko v angličtine, či už

ná,“ dodáva Terézia Grešnérová.

celková komunikácia alebo nápisy. Ničo-

„O kurz anglického jazyka je veľký záu-

mu som nerozumel a nevedel som, čo

jem. O čom svedčí aj fakt, že jeden z

odo mňa vyžadujú pri bezpečnostnej

účastníkov dochádza za kurzom až zo

kontrole. Nakoniec vysvitlo, že som mal

Sniny. Kurz prebieha interaktívnou for-

vypustiť vzduch z kolies bicykla a aby sa

mou. Všetci majú veľký záujem a chuť sa

mi táto situácia z letiska nezopakovala,

učiť. Je to pre nich jedinečná príležitosť,

rozhodol som sa prihlásiť na kurz anglic-

ale zároveň celkom náročné. Na hodine

kého jazyka,“ ozrejmil Miroslav Bílik, kto-

sa učia nielen písanie, ale aj výslovnosť,

rý je nielen vášnivý športovec, ale aj

som

doteraz

cestovateľ.
„Angličtinu využijem aj v športovom živote, napríklad pri volejbale, kde sú väčšinou pravidlá v angličtine. Štúdium je
náročné, ale máme dobrú učiteľku a tá to
uľahčuje. Nové slovíčka si vyhľadávam
na internete, lebo internet je veľká učebnica,“ vysvetlil Miroslav Bílik, ktorý ovláda aj medzinárodný posunkový jazyk.
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NA D Á CIA PONTIS
Komunikácia s cudzincami
Katarína Foltýnová sa na kurz prihlásila najmä kvôli synovi, aby sa s ním mohla učiť
angličtinu. „Keby som sa učila sama, tak by som to nepochopila. Musela by som si
všetko sama vyhľadávať. Takto je to ľahšie,“ vysvetlila Katarína Foltýnová ďalší z dôvodov, prečo ju oslovila výzva Nadačného fondu Telekom.
Hodiny anglického jazyka majú veľmi príjemnú a priateľskú atmosféru a nielen
účastníci kurzu, ale aj samotná mať len komisára pre deti a pre osoby so ZP, prečo
nie aj pre iné cieľové skupiny. Totiž tieto komisariáty sú viazané na záväzky vyplývajúce z dohovorov OSN, ktorých signatárom je SR. Ide o Dohovor o právach dieťaťa
a o právach osôb so ZP.
Veľký záujem o kurz
Bezplatný kurz sa začal vo februári na Základnej škole s materskou školou pre deti a
žiakov so sluchovým postihnutím internátnej v Bratislave. Po zverejnení výzvy Nadačného fondu Telekom sa prihlásilo celkovo 64 záujemcov, z ktorých sme vybrali 34.
Pri výbere sa prihliadalo najmä na potrebu anglického jazyka v práci a uprednostňovali sa uchádzači, ktorí ešte neprišli do kontaktu s výučbou tohto jazyka. Kurz sa otvoril pre dve skupiny, pričom jedna navštevuje kurz v pondelky a druhá skupina
štvrtky, obe skupiny pod vedením lektorky anglického jazyka pre Nepočujúcich, Terézie Grešnerovej.
JURAJ RÉCKY
FOTOZÁBERY: NADÁCIA PONTIS
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ZD RAVÁ ŽIVOTOSPRÁ VA

Myslite ekologicky – separovaný odpad
Triedený zber komunálneho odpadu je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych odpadov. Je založený na uvedomelej činnosti občanov, ktorí primárne
triedia príslušné suroviny. V súčasnosti je občan povinný triediť zo zákona a obec je
povinná vytvoriť podmienky na separovanie vhodným systémom. V meste sú na základe požiadaviek majiteľov (správcov) rozmiestnené nádoby na:
• papier – modré nádoby
• plasty, tetrapaky, fólie – žlté nádoby
• sklo – zelené nádoby/zvony
PAPIER
 časopisy a noviny
 papierové vrecúška, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom, hliník,...)
 papierová lepenka, kartóny,...
A čo do kontajnerov nedávať:
 obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od mlieka, džúsov)
 zamastený a veľmi znečistený papier
 kopírovací papier, celofán
SKLO
 fľaše, poháre, črepy
 úlomky tabuľového skla
A čo do kontajnerov nedávať:
 veľmi znečistené fľaše a sklenené obaly
 porcelán a keramiku
 zrkadlá
 žiarovky a žiarivky
 autosklo
 sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo)
PLAST A KOV
 PET fľaše (minerálky, nealko nápoje,...)
 fólie, tašky, igelitové vrecká
 obaly z kozmetických produktov
 plechovky od nápojov, konzervy
 drobné kovové predmety, drôty
A čo do kontajnerov nedávať:
 obaly z chemikálií
 podlahové krytiny
 vrstvené obaly
 polystyrén
12

OĽGA PAZUCHOVÁ
FOTO: INTERNET

RECEPT

Nepečený metrový koláč
Suroviny:









2 balíčky BB keksov (kakaové a mliečne)
1 vanilkový cukor
3 dcl mlieka
1 vanilkový puding
125 g masla
15 dkg práškového cukru
1 žĺtok
Rum

Postup:
Vanilkový puding uvaríme s mliekom a vanilkovým cukrom a miešame do vychladnutia. Maslo vymiešame s práškovým cukrom a pridáme žĺtok. Tieto dve zmesi spojíme. Pri vymiešavaní pridávame rum podľa chuti. Plnka je pripravená na keksíky. Pri
plnení striedame kakaový keks s mliečnym a ukladáme na alobal. Krémom nešetrime. Zvyšnou plnkou potrieme celý koláč. Zabalíme do alobalu a dáme do chladničky
stuhnúť, najlepšie na noc. Po zmäknutí pokrájame šikmo na rezy. U nás je to najobľúbenejší koláč.

1.

2.

3.

4.

5.

6.


Recept od Júlie Mazancovej
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POSUNKOVÝ JAZYK

ODB OR NÉ VÝ RAZY V P OS U NKOV OM JAZY KU

Špecifikátor

Klasifikátor

Inkorporácia

Storytelling
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POSUNKOVÝ JAZYK

ODB OR NÉ VÝ RAZY V P OS U NKOV OM JAZY KU

Špecifické posunky

Nepriame pomenovania

Menný posunok

JOZEF RIGO
MICHAL HEFTY

POSUNKUJE:
FOTO:
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E- SHOP

Úvod do kultúry
a sveta Nepočujúcich
MOC 10,00 €

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

DVD - Slovník
slovenského jazyka slovenského
posunkového jazyka
pre oblasť rodina

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

MOC 3,00 €

DVD - Preklady
najznámejších skladieb
tradičnej kultúry
do slovenského
posunkového jazyka

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

MOC 5,00 €

DVD - Rozprávky
tradičnej kultúry
v slovenskom
posunkovom jazyku

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

MOC 5,00 €

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

VERONIKA VOJTECHOVSKÁ

