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Milí čitatelia,
je jasné, že školské a niektorí pracovné povinnosti máte za sebou a máte dôležitého čítania
viac než dosť. Verte však, že aj to naše vás nepochybne obohatí. Opäť sme sa totiž posnažili
vybrať to najzaujímavejšie, čo uplynulé dva mesiace ponúkli. Dielko, ktoré práve držíte v rukách
smartfónu je plné praktických infošiek, spomienok na akcie, o ktorých sa písať oplatí, plné
názorov, uznaní, ale aj férovej kritiky. Športové, divadelné, filmové, súťažné, diskotékové,
plesové, umelecké, jednoducho také aké ich máme všetci radi. O nich, ale aj o mnohých ďalších
zaujímavostiach pre vás písala už aj nová zostava redakcie Myslimovíniek. Do práce sme sa
pustili s plným nasadením, aj keď je už leto a aktivít je čoraz menej, snažili sme se pre vás
vypátrať to najzaujímavejšie, čo sa na Slovensku deje. Plody nášho snaženia si vychutnajte vo
vnútri.
Touto cestou chcem pripomenúť, že dvere redakcie Myslimovínky sú permanentne otvorené
nielen nepočujúcim, ale všetkým, ktorých písanie prinajmenšom baví. Rovnako dávam do
pozornosti našu e-mailovú schránku myslim@myslim.sk, kde je stále dosť priestoru pre vaše
postrehy, pripomienky, sťažnosti, chvály či pre vašu tvorbu. Redakcia Myslimovíniek prináša aj
novinku, rozhodli sme sa písať nielen o tom, čo je už minulosťou, ale informovať vás aj o tom,
čo nás čaká. V mene celej redakcie vám prajem, milí čitatelia, príjemné čítanie.

Váš Jozef 😊
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Základ slovenskej výpravy na 23.Letnej Deaflympiáde v Samsune 2017 v termíne 18. - 30.
júla 2017 vytvoril 10 športovcov (Adrián Babič, Julius Maťovčík, Ivana Krištofičová,
Martina Antušeková, Thomas Keinath, Marek Tutura, Eva Jurková, Jana Janošíková,
Miroslav Kanaba, Peter Vašíček). V Turecku slovenskí reprezentanti štartovali v 7 športových
disciplínach: atletika, stolný tenis, bedminton, cestná a horská cyklistika, tenis a golf.
Ako vedúci výpravy
som zažil nádherný
okamih, lebo naši
deaflympionici splnili
veľké očakávanie. V
podstate som vyjadril
celkovú spokojnosť.
Deaflympionici ukázali
svoje maximum a
najlepší výkon. Získali
sme šesť medailových
úspechov, z toho dve
zlaté, dve strieborné a dve bronzové medaile.
Som spokojný, že naši deaflympionici dosiahli veľké víťazstva a potvrdili svoje ambície. Najviac
si víťazstvá zaslúžil nádejný a ambiciózny Andrej Babič, ktorý v našej histórii deaflympiády
získal tri medaile, zlatú, striebornú aj bronzovú z cestnej cyklistiky a horskej cyklistiky na letnej
deaflympiáde

v

S a m s u n e . Vy t r v a l á
guliarka

Ivana

Krištofičová obhájila
zlato vo vrhu guľou v
disciplíne atletika.
Stolný tenista Thomas
Keinath vybojoval
striebornú medailu z
dvojhry mužov a
bronzovú medailu zo
zmiešanej štvorhry s
Jurkovou v stolnom
tenise.
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. LETNÁ DEAFLYMPIÁDA - SAMSUN

Pre Slovensko to bola rekordná deaflympiáda so šiestimi medailami a skončili sme na 15.
mieste z 98 štátov. Naši deaflympionici vylepšili rekord spred štyroch rokov zo Sofie. To je
vzácny úspech pre Slovensko!!!
Ďakujem všetkým športovcom za príkladnú reprezentáciu Slovenska. Boli nadšení, snaživí a
obetaví. Aj trénerom za odvedenú prácu, čo vykonali dlhú prípravu a odvedenú prácu, čo
vykonali dlhú prípravu deaflympionikov na deaflympiádu.
Text: M. Štefek
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Rozhovor s
Adriánom Babičom
V prvom rade by som Vám chcel
srdečne zagratulovať k
skvelému výkonu v cyklistike na
23. letnej deaflympiáde v
Tureckom Samsune. Aký to bol
pocit? Čo ste si odniesli ako
výhru z deaflympiády?
Ďakujem veľmi pekne. A pocity?
Boli to moje dva najkrajšie týždne
športového života. Organizácia bola
skvelá, úplne na úrovni klasickej
o l y m p i á d y. U ž n a o t v á r a c o m
ceremoniálie mnou prebehli
n e s k u t o č n é z i m o m r i a v k y.
Olympijský štadión, na ňom 10 000
ľudí, celé to dianie okolo som videl
prvýkrát na vlastné oči. Lomcovali
mnou neuveriteľné emócie. Na
Deaflympiáde privítali organizátori
skoro 5000 ľudí z 97 krajín, z toho
2700 športovcov. Pred ňou som
ešte nepoznal dobre všetkých
cyklistov, nevedel som ešte, čo ma
čaká. Mojím cieľom bolo umiestniť
sa do 5. miesta aspoň v troch
disciplínach. Nakoniec sa mi podarili
tri skvelé výsledky: zlato v horskej
cyklistike, striebro v časovke
jednotlivcov a bronz v pretekoch s
hromadným štartom. Slovensko
reprezentovalo 11 športovci v
rôznych disciplínach a spolu so
šiestimi medailami sa Slovensko
umiestnilo na 15. mieste z 97
krajín. Je to pre našu krajinu
historicky najväčší úspech a som
rád, že som mohol byť súčasťou
tohto skvelého úspechu a
vynikajúceho kolektívu. Veľká
udalosť s veľkými osobnými
úspechmi.
Ako vyzerala Vaša príprava na
deaflympiádu? Ako časté ste

mával tréningy, zmenili ste napr.
stravovacie návyky, prosím, trošku nám to
pre predstavu priblížte.😊

Bola to asi

náročná príprava a pocit obrovskej
zodpovednosti, však?
Príprava na dôležité preteky, ako napríklad
Majstrovstvá Slovenska alebo Deaflympiáda,
trvá niekoľko mesiacov. Cez zimu som
chodieval na bežky, skialpy aj do posilňovne.
Potom som mal s mojím klubom jarné
sústredenia v zahraničí, kde sme najazďovali
kilometre. Tréningy mám rozdelené na
vytrvalostné, silové, rýchlostné, všetko závisí
od pretekov. Posledné 2-3 týždne pred
Deaflympiádou som mával aj dvojfázové
tréningy. Čo sa týka stravy, tak s tým nemám
žiaden problém. Strava u mňa je dôležitá iba
pred a po pretekoch, inak ostatné dni môžem
jesť čokoľvek. Najnáročnejšie na príprave bol
boj so školou. Veľakrát som vynechal tréningy
kvôli učeniu sa na skúšky, ale našťastie som to
všetko zvládol.
Vieme o Vás, že aj Vás otec a ujo boli
úspešní cyklisti a asi ste po nich zdedili
talent, pravda? Ako ste sa k cyklistike
dostali Vy? Vďaka vzoru v rodine?
Áno, môj otec so svojím bratom, dvojčaťom,
ma priviedli k cyklistike. V čase
Československej cyklistiky boli veľmi úspešní, a
tak som sa rozhodol pokračovať v ich stopách.
V detstve som vystriedal rôzne športy, ako
napríklad basketbal, futbal za popradské kluby,
no v ôsmich rokoch ma otec prihlásil na
cyklotrial, ktorému som sa venoval 8 – 9
rokov. Popri ňom som sa začal venovať aj
horskej cyklistike. Tá ma chytila za srdce a
rozhodol som sa jej viac venovať, takže som s
cyklotrialom skončil. V rámci cyklistických
odvetví v mojej príprave nechýbal cyklokros a
cestná cyklistika. Posledné dva roky jazdím
aktívne len cestnú cyklistiku.
Na akú najbližšiu súťaž a kam sa
chystáte?
Cestnú sezónu som ukončil už pred vyše
mesiacom. Na jeseň som si posledné roky
predlžoval sezónu cyklokrosom, no tento rok
sme sa rozhodli s mojou trénerkou Lenkou
7

vynechať. Takže sa pripravujem na novú sezónu. Najbližšie mesiace ma čaká posilňovňa, beh,
trenažér, bežky, skialpy, plávanie, turistiky atď.
Čo robíte vo voľnom čase, keď zrovna nesúťažíte? Okrem bicykla samozrejme :)
Vo voľnom čase sa venujem hlavne športovým aktivitám. Samozrejme po každom tréningu na
bicykli sa snažím čo najviac oddychovať.
Čo by ste odkázali našim čitateľom Myslimoviniek?
Hlavne nepočujúcim chcem odkázať, aby aj napriek ťažkému postihnutiu si užívali každú sekundu,
splnili si všetky sny. Všetko sa dá, keď sa chce.
Rozhovor pripravil T. Slezák

Foto: Archív A. Babiša

FLOORBALOVÝ TÁBOR NIELEN PRE
NEPOČUJÚCICH
Prvý floorbalový tábor pre zdravotne
znevýhodnené deti - a v rámci toho pre
nepočujúce deti - na Slovensku zorganizovalo
OZ Som iný pod vedením Petra Ostružira sa
uskutočnil v Trenčíne od 13. augusta do 18.
augusta 2017. Tábor sa odohral v časti
Trenčín - Zamarovce. Zišlo sa tu 32 deti so
zdravotným znevýhodnením, medzi nimi vo
väčšine boli nepočujúci. Pre nich to bolo
osobným zážitkom, nikdy sa nezúčastnili
floorbalovom tábore. Každý deň mal pevný
rozvrh aktivít pre deti. Deň sa začal krátkou
jogou, a po raňajkách nasledoval floorballový
tréning, ktorý viedol predovšetkým Nepočujúci
tréner, a podieľal sa aj počujúci profesionál
floorbalu. Deti mali k dispozícií samostatné
tyče a loptičky, počas tréningu riešili rôzne
techniky vedenia lopty. Okrem toho bol vždy
súčasťou tréningu aj zápas, kde si deti
trénovali svoje vedomosti a zručnosti. Zápas si
vyžaduje dobré premyslenie hráčskej techniky
medzi spoluhráčmi a protihráčmi. Poobede
nasledoval voľný program, deti si išli prezrieť
trenčiansky hrad, alebo boli na kúpalisku a
nasledoval zaujímavý program. Prišla napríklad
Zuzana Haasová so svojim divadlom. Deti
vytvorili vlastné kulisy – maľovali veľké plátna.
Po z a v e s e n í m u s e l i p r e d v i e s ť s k u p i n y
samostatnú hru ostatným. Ďalší večer
zaspieval spevák Robo Papp. Posledný večer
prišla sa na deti pozrieť speváčka Dara
Rollins, ktorá rozdala deťom autogram. Po
večeri nasledoval voľný program, kde vedúce
detí Ivica Tichá, Gabika Čermáková, Lenka
Javorčíková pripravili zaujímavé pohybové
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zaujímavé pohybové hry deťom, ktoré mali
veľký úspech. Napríklad si mohli zahrať
hádzania nafukovaných balónov, pričom boli
bálony naplnené vodou.
Posledný deň bol najviac napínavý. Po tréningu
nasledoval zápas počujúcich detí (z miestneho
klubu) a nepočujúcich detí oproti dospelým.
Pomer medzi deťmi a dospelými bol 10:5.
Medzi dospelými boli aj počujúci profesionáli, aj
rodičia, aj nepočujúci. Zápas sa končil výhrou
dospelých. Dúfajme, že deťom sa po prvých
skúsenostiach tento šport zapáčil a budú v ňom
pokračovať aj budúci rok.
Text: A. Hefty
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RTVS SPUSTILA UNIKÁTNU SLUŽBU PRE
VŠETKÝCH ZRAKOVO A SLUCHOVO
POSTIHNUTÝCH SPOLUOB ANOV
RTVS v uplynulých dňoch spustila unikátnu službu pre všetkých zrakovo a sluchovo
postihnutých spoluobčanov. Na stránke dokoran.rtvs.sk nájdu archív s televíznymi dielami,
špeciálne upravenými práve pre potreby zrakovo a sluchovo znevýhodnených.
Dokoran.rtvs.sk
umožní sledovať
audiovizuálne diela v
špeciálnej úprave,
určenej pre ľudí so
s l u c h o v ý m
postihnutím. V
archíve nájdu výber
tých najlepších
f i l m o v, s e r i á l o v,
dokumentárnej
tvorby, rozprávok či
archívnych pokladov
z produkcie RTVS.
Už teraz v ňom
možno nájsť všetky
časti televíznych
filmov Červené víno,
Adam Šangala a Sváko Ragan, nové seriály RTVS Tajné životy či Doktor Martin, detskí diváci sa
môžu tešiť na rozprávky z aktuálnej tvorby RTVS ako Zázračný nos, Láska na vlásku, Johankino
tajomstvo, ale aj na detskú klasiku Spadla z oblakov či populárny seriál pre deti Safari za
kuchyňou. V archíve sa momentálne nachádza až 200 televíznych diel, ďalšie budú postupne
pribúdať, keďže archív bude aktualizovaný na periodickej báze.
Ambíciou RTVS je priniesť bezbariérový prístup všetkým, ktorí si nemôžu plnohodnotne užiť
sledovanie programov RTVS. Tento špeciálny web vďaka svojej upravenej funkcionalite ponúka
sebestačnosť, rozšírenú ponuku voľného výberu programov, dostupnosť v ktoromkoľvek čase a
čo je najdôležitejšie, nachádzajú sa v ňom aj diela, ktoré nie sú dostupné v bežnom online
archíve RTVS.
Prístup na web dokoran.rtvs.sk je možné získať výhradne prostredníctvom prístupového kódu,
ktorý zrakovo znevýhodneným spoluobčanom na požiadanie poskytuje Slovenská knižnica pre
nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a sluchovo postihnutí diváci si budú môcť kódy vyžiadať od
Asociácie nepočujúcich Slovenska.
Kontakty pre vyžiadanie prístupového kódu pre sluchovo postihnutých:
http://www.aneps.sk/struktura-a-kontakty, prezidentkaaneps@gmail.com
Zdroj: RTVS
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EUDY DETSKÝ TÁBOR
Stretnutie vedúcich predstaviteľov - 14. - 18. júna 2017.
Stretnutie lídrov sa tentoraz uskutočnilo na Slovensku. Jeden alebo dvaja vedúci z 26 štátov boli
vyškolení a v budúcnosti pripravia príručku pre vedúcich táborov EUDY.
Od 14. do 18. júna 2017 sa uskutočnilo stretnutie lídrov v Bratislave. Cieľom stretnutia bolo
vyškoliť vedúcich pre nadchádzajúce tábory a pripraviť príručku pre vedúcich táborov. Naučili sa
skúmať rôzne situácie, rozvíjať zručnosti a pripravovať sa na ďalší tábor, ktorý by mal byť v lete.
52 účastníci prišli z 26 krajín. Tu zdieľame krátke zhrnutie zo stretnutia. Ďakujeme Vám, vedúci,
že ste prišli a čoskoro sa uvidíme v nadchádzajúcich táboroch.
Táto akcia je financovaná z programu Erasmus+.
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EUDY Detský tábor 2017 – 8. – 15. júla 2017.
EUDY Detský tábor 2017 - 1. deň
V prvý deň konečne docestovalo 59 nepočujúcich detí a 22 nepočujúcich vedúci z 22 krajín.
EUDY Detský tábor 2017, ktorý usporiadal SAKMN (Slovenská asociácia klubov mladých
nepočujúcich), sa začal skvelo so zahrievacími hrami. Miesto tábora sa nachádzalo v obci
Prašník, v Slovenskej republike.

EUDY Detský tábor 2017 - 2. deň
Druhý deň bol taký zahrievací, kedy sa deti mohli naučiť veľa nových vecí. Vďaka zahrievanom
hrám sa deti lepšie spoznali, dozvedeli sa trochu o EUDY a o nových medzinárodných posunkoch.
Každej skupine sa priradil názov, farba a posunky pieseň.

EUDY Detský tábor 2017 - 3. deň
Jana Havlová (Česká republika) a Alicia Sort (Španielsko) prišli do tábora a naučili deti nové
veci. Vďaka Jane deti pochopili význam ľudských práv a od Alicie sa dozvedeli o rodovej rovnosti.
Po vzdelávaní bol čas na akcie. Skupiny súťažili v 6 hrách. Niektoré boli jednoduché, iné ťažšie a
niektoré dokonca nezvládnuteľné… Na konci večera sme na stôl položili vlajky, jedlo – bola to
noc kultúr.
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EUDY Detský tábor 2017 - 4. deň
Alexander Ivanov (Bulharsko) nám poskytol prednášku o budovaní identity nepočujúcich. V
popoludňajších hodinách sme hľadali poklad. Potom Jana Havlová z Českej republiky predniesla
svoju druhú prednášku, ktorá sa týkala nepočujúcich utečencov. Na konci zaujímavého dňa sme
mali posedenie pri ohni a jedli sme cukríky marshmallows.

EUDY Detský tábor 2017 - 5. deň
Opustili sme miesto tábora a vydali sme sa na výlet. Prvou zastávkou bolo múzeum v
Piešťanoch, ktoré je prístupné pre nepočujúcich. Druhou zastávkou bola ZOO Bojnice s viac ako
400 zvieratami. Pre niektoré deti to bolo ich prvé stretnutie s niektorými zvieratami ako sú slony
alebo klokany. Posledná zastávka, tá najlepšia, bol vodný park. Deti sa nevedeli vzdať plávania a
ani toboganov.

EUDY Detský tábor 2017 - 6. deň
Vďaka Emmanuelovi Jacqovi (Francúzsko/Senegal) sa deti naučili kultúrne rozdiely v
nepočujúcich komunitách a objavili Visual Vernacular. V popoludňajších hodinách sme sa vydali
na typickú slovenskú farmu, aby sme sa stretli so zvieratami, aby sme sa previezli traktorom a
ochutnali domáce jogurty.
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EUDY Detský tábor 2017 - 7. deň
Našim posledným prednášajúcim hosťom bol Danny Murphy, známy ako Danny's Skits Video,
ktorý inšpiroval deti v práci ako komik a video editor. S ním mohli deti vytvoriť scenár, konať,
natáčať a upravovať. Výsledkom boli dva zábavné filmy. Potom mali kreatívne popoludnie –
maľovali si tričká, ktoré si potom odniesli domov ako suvenír z tábora. Deň skončil rozlúčkovou
party s veľkým množstvom zábavy a lásky, samozrejme!

V kempe je financovanie projektov pre Ministerstvo kultúry, ktoré zabezpečujú kultúrne
podujatia, návštevy múzea, vzdelávania a workshopy o kultúre, Ministerstvo vnútra, ktoré
zabezpečuje prepravy a Nadácie EDYMAX a Nadácie Jána Korca, ktoré nám pomohli finančne.
Ďakujem!

Ďakujeme za dobrovoľníkov, pracovníkov, ľudia, ktorí nám pomohli vyriešiť všetky veci, v ťažkej
situácii nám pomohli!
Zatiaľ sme neskončili, vidíme Vás v budúcom roku v EUDY Junior Camp 2018 na Slovensku!

Text: EUDY
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Foto: EUDY a SAKMN
15

NOVÝ PROJEKT: PREKLADOVÝ SLOVNÍK
SLOVENSKÉHO JAZYKA – SLOVENSKÉHO
POSUNKOVÉHO JAZYKA PRE TERCIÁLNE
VZDELÁVANIE
Centrum
podpory
študentov so špecifickými
potrebami na Univerzite
Komenského v Bratislave, pod
vedením PaedDr. Bc. Romana
Vojtechovského v spolupráci s
externými spolupracovníkmi,
používateľmi slovenského
p o s u n k o v é h o j a z y k a – p r o f.
PaedDr. Darinou Tarcsiovou, PhD.,
Mgr. Vladimírou Belikovou PhD.,
Mgr. Veronikou Vojtechovskou, Mgr.
Silviou Doményovou, Mgr. Jozefom
Rigom, vytvorilo elektronický prekladový slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového
jazyka pre terciálne vzdelávanie, ktorý je určený pre tých, ktorí si potrebujú overiť posunky,
alebo osvojiť si nové posunky z prostredia vysokej školy.
Celkový proces prípravy projektu s prestávkami trval 15 mesiacov.
Portál bol spustený v júli 2017 a nájdete ho na http://spj.uniba.sk/
Dúfame, že prekladový slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka pre
terciálne vzdelávanie bude pre vás dobrým pomocníkom k zdokonaľovaniu sa v posunkovej
komunikácii s používateľmi posunkového jazyka.
Text: R. Vojtechovský

8										

.časopis Myslímovinky. ISSN 1338 - 274

16

LETNÝ TÁBOR HAMULIAKOVO
Tento rok sa opäť realizoval letný tábor pre Hamuliakovské deti, ktoré ako už tradične má
svoje sídlo v kultúrnom dome v Hamuliakove. Prvý turnus sa konal 10.-14. júla 2017, druhý
turnus sa konal 17.-21. júla 2017. Deti z dediny Hamuliakovo, dokonca aj z okolitých dedín sem
prichádzali ráno do „sídla“ tábora, ktorým je kultúrny dom a podľa denného rozpisu odchádzajú
bicyklom alebo autobusom na poldňové výlety, alebo ostávajú v kultúrnom a dome a realizujú
výtvarné a iné aktivity.... medzi inými aj dramatické hry v slovenskom posunkovom jazyku. Tento
workshop sa uskutočnil pod vedením Angely Hefty. Deti sa učili rôzne posunky, potom podľa
naučených posunkov hrali určité predstavené situácie, napríklad predpoveď počasia. Ďalej hrali aj
logické hry: keď vedúca workshopu posunkovala niektoré posunky z vyložených obrázkov deti
museli hádať, čo posunkuje. Deti boli veru veľmi šikovné. Ďalej sme hrali aj dopravné situácie: keď
sa deti naučili ako chodia autá, cez križovatku, následne sme hrali dopravné situácie podľa
obrázkov. Deti podobne prežívali situácie, hlavne chlapci vysvetľovali, kedy a kto má prednosť v
jazde. Lektorka mala dobrý pocit z toho, že deti sa snažili všetko prežívať, azda najviac sa im páčilo
zahrať si rôzne každodenné situácie. Po skončení workshopu deti pokračovali v rôznych aktivitách,
išli na kanoistický splav, boli na kinopremietaní, v aquaparku X-bionic sphere, laser aréne, alebo v
mini zoo a vo vyššom počte previezli sa dokonca aj na terénnom aute.
Text: A. Hefty
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Foto: Hamuliakovské deti

POTULKY PO ŠVÉDSKU
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Text a Foto: J. Rigo

DETSKÝ TÁBOR - LÚČKY
Toto leto sa v termíne od 16.júla do 22. júla 2017 v Lúčkach pri Kremnici stretli deti so
sluchovým postihnutím, ktoré prišli do tábora. Tábor organizuje každý rok Kresťanské centrum
Nepočujúcich Slovenska (KCNS). Tábor je úžasnou príležitosťou pre deti so sluchovým
postihnutím stretnúť sa, spoznať nových kamarátov a zažiť týždeň plný zaujímavého a športového
programu. Prišlo aj veľa počujúcich detí, ktoré majú blízko ku kultúre Nepočujúcich. Toto školské
podujatie bolo nielen zábavné, ale aj poučné. Už sa teším na ďalší rok.
Celý týždeň sme mali krásne počasie. Deti mali pestrý program. Tábor sme začínali spoločnou
svätou omšou aj spolu s rodičmi. Prvý deň nemohlo chýbať rozdelovanie do skupín, spoločné
zoznamovanie, výroba vlajok. Každý deň si vyrábali rôzne veci, ako napríklad batikované tričká
alebo rámiky na fotky. Popri tom bol vymyslený bohatý športový program, táborová olympiáda a
turnaj vo vybíjanej. Pre deti bola pripravená aj nočná hra, ktorú museli po skupinkách prejsť
v noci a plniť pri tom rôzne úlohy. Nemohla chýbať ani diskotéka spojená s karnevalom
a grilovačkou vonku. Aj tento rok sme využili pekné počasie a šli sa kúpať na kúpalisko do Vyhní,
predtým sme ešte navštívili kaštieľ vo svätom Antone, kde nám pani sprievodkyňa s odborným
výkladom ukázala všetky krásne izby. Každý večer končil rozprávkou alebo filmom. Deti mali
veľmi pekný spoločný týždeň. V tábore sa utvárali priateľstvá, ktoré môžu byť na celý život
a nechýbali ani slzy pri lúčení.
Ďakujeme všetkým deťom, ktoré prišli a strávili s nami celý týždeň. Poďakovanie patrí aj kuchárke
a všetkým vedúcim, ktorí sa o deti celí týždeň starali. Tešíme sa na budúci rok.
Text: V. Moravčíková Foto: KCNS
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STORYTELLING “NA VZHĽADE NEZÁLEŽÍ”

Oh, to je zase ráno. Predtým, ako
vyrazím do kúpeľne, stačím sa ešte dôkladne
poškrabať. V kúpeľni otvorím skrinku s
vystavenými zubnými kefkami. Beriem si jednu
po druhej do ruky. Tú nie, tú takisto nie, tá ale
páchne! Túto! Náročne si vyčistím zuby
elektrickou kefkou, musím hlavu podržať, aby
sa celá netriasla. Vyčistím si ich, poriadne si
vypláchnem ústa a vycerím svoj chrup do
zrkadla. „Dobre, ujde,“ skritizujem sa. Teraz
ešte upraviť vlasy. Nahodím hrivu a zopnem si
ju do dvoch copíkov. Ešte si nasadím okuliare.
Tak. A ešte niečo na seba, idem si vybrať.
Chvíľu vyberám, kým sa rozhodnem pre upäté
šatôčky do pásu a od pása dole voľnejšie. Ešte
aktovka, posuniem okuliare a vyrazím.
Dorazím do školy, otvorím mohutné dvere a
vkliesním sa medzi ostatných. Ani moji
spolužiaci nie sú nijako extra. Ten má pehy, ten
druhý zas rapuje, tamtá je celá vychudnutá na
kosť a medzi nimi ja, copíková a okuliarnatá.
Konečne s nimi vkročím do triedy, zasadnem si
do lavice, na zem tašku a pozorne sa dívam.
Začína ma hodina nudiť. Presedieť celý deň v
škole je doslova utrpenie. Čas ubieha tak
pomaly. Konečne hodiny ukazujú piatu hodinu.
Hurá, ide sa na telocvik. Nasúkam sa do úboru
a zariadim sa medzi ostatných. Tu hľa,
pravdepodobne môj celoživotný údel.

7

Ukazovák namieril na mňa. „Teraz pôjdeš ty.“
„Ja? Skočiť do diaľky? Hm, hm.“ Rozbehnem sa a
bežím ako v spomalenom filme. Odrazím sa.
„Šťastie, že som neprešliapla,“ stačím si v duchu
povedať a už sa vznášam vo vzduchu. Zamávam
okolostojacim a mrkám pred bleskami
fotoaparátov. Na malilinkú chvíľu si užívam
opojný pocit slávy. O to drsnejší je dopad.
Poudieraná sa zdvihnem, okuliare nakrivo, vlasy
do strán. „Ach áno,“ stihnem si ešte narovnať
okuliare.

Zdroj: DVD “Rozprávanie príbehov – storytelling a poézia v
(slovenskom) posunkovom jazyku”

NIEKTORÉ JAZYKOKAZY V SLOVENČINE
Slovenčina a čeština patria do tej istej jazykovej skupiny. Do západoslovanskej. A ich blízkosť je
nielen genetická či geografická, ale aj kultúrna a historická. Preto nie je vôbec zarážajúci vplyv
češtiny na slovenský jazyk. Vplyvom historických okolností však pôsobí čeština na slovenčinu
omnoho intenzívnejšie než slovenčina na češtinu. Čeština sa totiž na našom území používala už
od 15. storočia. Vplyv češtiny na slovenčinu možno pozorovať na viacerých úrovniach. Či už ide
o výslovnosť, morfologickú stránku alebo nesprávne predložkové väzby. Keďže je nesprávnych
tvarov a bohemizmov v našom jazyku už viac než dosť a stávajú sa akýmisi neodbytnými
parazitmi slovnej zásoby, je čas pripomenúť si tie najfrekventovanejšie. A možno medzi nimi
nájdete aj také, o ktorých spisovnosti ste vôbec nepochybovali. kodifikované). Zaradenie medzi
„správne/nesprávne“ sa riadi primárne textom Krátkeho slovníka slovenského jazyka.

Bohemizmus

Správny slovenský výraz

1.

moc

mnoho, veľmi

2.

moc dobré

veľmi dobre

3.

mravenčia (robota)

mravčia (robota)

4.

nádražný

staničný

5.

nasládly

sladkastý

6.

naprostý

úplný

7.

náväzný

nadväzný

8.

nebojácny

smelý, odvážny

9.

nepostrádateľný

nenahraditeľný

10.

nezávadný

bezchybný, bezporuchový, neškodný

11.

obecný

všeobecný

12.

obtiažny

namáhavý, náročný

13.

oduševnelý

oduševnený

14.

ochablý

ochabnutý

15.

perný

ťažký, namáhavý

16.

ponurý

pochmúrny, tmavý, nevľúdny

17.

preveliký

preveľký

18.

profesný

profesijný, profesionálny
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