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Milí kolegovia, milí žiaci

chcela by som niekoľkými slovami priblížiť život našich detí, ktoré
bývajú v internáte. Nakoľko našu školu navštevujú deti z rôznych miest
Slovenska a nemôžu dochádzať pre veľkú vzdialenosť každý deň domov,
internát je miesto, kde trávia väčšinu svojho času.

V internáte býva 42 detí, z toho chlapcov je 28 a dievčat 14. Sú
ubytovaní na I., III. a IV. oddelení.

V popoludňajších hodinách sa snažíme o pravidelnosť,
systematičnosť a vyváženosť aktivít, aby vo voľnom čase u detí neprevládali
jednostranné aktivity, ktoré sú pre vyvíjajúci sa detský organizmus
ohrozujúce z hľadiska ich ďalšieho rozvoja a zdravia.

Deti navštevujú rôzne druhy záujmových krúžkov, ktoré si vybrali
podľa vlastného výberu a záujmu. V ponuke mali krúžky: dramatický, krúžok
šikovných rúk, turistický, relaxačno-rehabilitačný a cyklistický.
Konštruktívne hry, stolný tenis, biliard, cvičenie v štúdiu pohybu, besedy,
rozhovory, sú činnosti, ktoré prevádzame v popoludňajších a večerných
hodinách.

V tomto období pracujeme v obmedzených priestoroch, nakoľko
prebiehajú v internáte stavebné práce. Robí sa rekonštrukcia (oprava)
umývarok, obuvárok a WC, aby spĺňali hygienické požiadavky. Kúpili sa
nové váľandy, skrine, nočné stolíky, sedacie súpravy, obývacie steny,
koberce, LCD televízor, deky a posteľné prádlo. Plánuje sa výmena starých
okien za plastové. Zakúpením nových vecí sa ešte viac skultúrni bývanie v
internáte a priblíži sa rodinnému prostrediu.
Často nás navštevujú naši bývalí žiaci, najlepšie vedia oceniť, čo všetko sa v
internáte zmenilo.

Ľudmila Schmidtová
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Klaun Adyno v internáte

Dňa 10. februára 2009 k nám opäť zavítal klaun Adyno (vlastným
menom Adrián Ohrádka), ktorého k nám vyslal Fond Dr. Klauna z
Trenčianskej nadácie. Svojou srdečnosťou, dobrou náladou a smiechom nám
spríjemnil zasnežené popoludnie v jedálni internátu.

Predstavenia sa zúčastnili okrem našich detí aj deti zo Špeciálnej
základnej školy internátnej, DeD Maurícius a účastníci Zimného športového
tábora. Jeho predstavenie malo názov Cestou-necestou a u všetkých detí sa
stretlo so spontánnosťou a veľkým ohlasom.
Ďakujeme

Lydka Grossmannová



Lyžiarsky výcvik bol super!

Prípravy na lyžiarsky výcvik sa začali už niekoľko týždňov vopred. Bolo potrebné nájsť
vhodný termín, kedy sa výcvik uskutoční, rozhodnúť sa pre správny lyžiarsky svah, vybrať lyžiarsky
tím. Pani riaditeľka obtelefonovala potrebné inštitúcie a „hurá“, vybavila zľavy na lyžiarske vleky,
určila presný dátum, vybrala žiakov aj inštruktorov.Ale to je stále len začiatok!

Pán vychovávateľ Haško sa postaral o ďalší nevyhnutný krok v príprave na lyžiarsky výcvik –
o lyžiarsky výstroj. Takže všetci zúčastnení lyžiari nastúpili do skladu lyží a skúšali, merali a vyberali.
Lyže s viazaním, lyžiarske palice a lyžiarske topánky.

A už je tu pondelok druhého februára. Hor sa na svah! Teda najprv do žltého mestského
mikrobusu, do ktorého sa horko ťažko pomestili všetky lyže, batohy a samozrejme všetci účastníci
výcviku, teda 11 žiakov a traja inštruktori. Menovite Majka Rafaelová, Maroš Dóczy, Maťo Baník,
Miloš Kašša, Nikolka Knappová, Nika Křenková, Kika Fidesová, Robko Lacko, Paťo Šimún, Miška
Oláhová, Robko Kállay, pán učiteľ Vlado Prídavok a pani učiteľky Jarka Páričková a Danica
Oswaldová.

Na Skalke bola hmla, zima a kopa čerstvo napadaného snehu. Ale to nikoho neodradilo.
Naopak. Mäkká snehová perina sa zíde, keď budú začiatočníci padať pri svojich prvých lyžiarskych
pokusoch.

Všetky veci si deti i dospelí zložili v drevenom zrube a povyťahovali z batohov lyžiarske
topánky, hladnejší už aj bagety, klobásky či čokolády. Neverili by ste, aké ťažké je zapnúť si lyžiarske
topánky! S pomocou spolužiakov a inštruktorov a za cenu niekoľkých polámaných nechtov to postupne
zvládli aj začiatočníci.

Pripínanie lyží sa tiež nezaobišlo bez drobných problémov, no nakoniec stáli na lyžiach všetci.
A výcvik sa mohol začať. Pani učiteľka Jarka zavelila a žiaci nastúpili na povinnú a veľmi "obľúbenú"
rannú rozcvičku. Nasledovalo zaraďovanie do skupín.

Lyžiari sa snažili vyšliapať na malý kopček, čo sa niektorým aj podarilo. Začiatočníkom
zatiaľ stačilo dostať sa aspoň pár metrov vyššie, ako stála pani učiteľka. Po niekoľkých hromadných
pádoch to samozrejme dokázali všetci.

Do prvej skupiny sa dostali skúsení lyžiari Maťo, Miloš a obe Nikolky. Tí hneď uvoľnili "
somársku lúku" a odfrčali lyžovať na svah pod Limbou. Zvyšok boli viac-menej neskúsení začiatočníci
a tí sa zatiaľ museli trápiť bez pomoci lyžiarskych vymožeností v podobe vleku. Šliapali a spúšťali sa,
padali a znova vstávali biely od snehu od hlavy po päty.

Po hodinách tvrdého tréningu sa vypracovala aj ďalšia skupina adeptov na lyžiarsky vlek. To
bola totiž najsilnejšia motivácia. Nemusieť šliapať! Svoje prvé pokusy na baby-vleku bravúrne zvládli
Maroš, Paťo, Kika a Robko L.. Spustiť sa dolu pomedzi skupiny rovnako neskúsených ale početných
maďarských kolegov bolo síce riskantné, no nevyhnutné. "Kolená pokrčiť, zadok dole, lyže do pluhu a
ideme!" zavelil pán inštruktor Vlado a druhá skupina bola na svete. Teda na svahu.

Majka, Miška a Robko K. zatiaľ bez pomoci vleku, no o to odhodlanejšie trénovali a
zdokonaľovali sa v lyžiarskom umení. Ich vytrvalosť bola obdivuhodná, keďže v utorok aj stredu husto
snežilo a terén bol veľmi náročný. Prelom nastal v stredu, keď sa aj dievčatá rozhodli skúsiť šťastie na
vleku. Miška nebojácne, Majka s obavami, ale obe to dokázali.

Nie, nezabudli sme na Robka K. Ten síce neprišiel na chuť zjazdovému lyžovaniu, ale zato
nachodil na lyžiach najviac kilometrov bez nehody a stal sa tak najlepším bežeckým lyžiarom kurzu.
Čo dodať na záver? Ako povedali žiaci : " Inštruktori boli prísni, počasie škaredé, svalovica a modriny

boľavé, ale bolo super a veselo. Všetci sme si pomáhali, všetci sme sa naučili lyžovať a všetci sme to
zvládli na jednotku."

Danica Oswaldová

navštívili sme

4



pre učiteľov

5

Od 1. januára 2009 platí nové tlačivo Návrh na prijatie žiaka so ŠVVP do
školy. U novoprijatých žiakov je potrebné postupovať podľa Pokynov na
vyplnenie formulára. Po preštudovaní zistíte, že k zásadným zmenám
nedošlo. Dôležité je v špeciálnopedagogickej správe pridŕžať sa uvedeného:

Správa špeciálneho pedagóga obsahuje informácie o:

- druhu  postihnutia alebo narušenia,
- konkrétnych výchovno-vzdelávacích potrebách žiaka,
- odporúčaných pedagogických  postupoch,
- navrhovaných organizačných zmenách

- obsahu, rozsahu a spôsobe poskytovania individuálnej pedagogickej
a špeciálnopedagogickej starostlivosti,

- navrhovaných kompenzačných pomôckach,
- návrhu spôsobu skúšania a hodnotenia žiaka,
- dobe platnosti správy z diagnostiky,
- a návrh na formu vzdelávania dieťať

a alebo žiaka (vzdelávanie v špeciálnej triede,

v špeciálnej škole, v školskej integrácii).

K Návrhu o prijatí žiaka, k Zákonu č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, k
Vyhláške o špeciálnych školách č. 322, k Metodickým pokynom č. 1/2009 o
klasifikácii a hodnotení žiakov bude 10.03.2009 v Súkromnom centre
špeciálno-pedagogického poradenstva v Kremnici stretnutie so zástupcami
Ministerstva školstva SR, Štátneho pedagogického ústavu a Školskej
inšpekcie.
S informáciami zo stretnutia sa s vami podelím

Vika Hromádková

výchovno-vzdelávacieho procesu,
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Nájdi v rade všetky obrázky, ktoré sú zhodné ako vzor v rámčeku

V každom riadku podtrhni všetky rovnaké písmená, ako je vzor na začiatku stĺpca
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od našich žiakov

Ferkovi sa sen nesplnil, pretože
očakával finančne náročné dary.
Napriek tomu sa potešil aj iným
darčekom, ktoré dostal.

Marika Huťková

„Ktoré zvieratá môžeme vidieť v lese?“ opýtala sa učiteľka.
„V lese môžeme vidieť jelene,. medvede, diviaky a “ (rysy) odpovedal
Jojo Pešta.

syry.

Mirka Daubnerová
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Zimný športový tábor opäť v Kremnici

V dňoch 9. až 13. februára 2009 organizovala Základná škola pre
žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu v Kremnici už 5.
zimný športový tábor pre sluchovo postihnutých žiakov z celého Slovenska.

Skalka, kde sa akcia uskutočnila, opäť prekvapila účastníkov
všetkými podobami zimného počasia – od prudkého vetra, cez snehovú
metelicu, až po krásnu modrú oblohu a trblietajúcim sa novonapadnutým
snehom. Ale tieto nástrahy počasia organizátori a žiaci bravúrne zvládli a pod
vedením inštruktorov, na dobre pripravenej trati, usilovne trénovali a potom aj
súťažili v slalome a behu na lyžiach.

Účastníci športového tábora si nielen pochvaľovali výborné
podmienky na lyžovanie, ale každý deň mali vyplnený bohatým
popoludňajším a večerným programom. Okrem veselého karnevalu,
diskotéky a vystúpenia míma „Adyna“, vyšantili sa aj v Relax-centre na
Skalke. Veľmi zaujímavá a poučná pre zúčastnené deti bola taktiež návšteva
priestorov mincovne, kde mohli vidieť, ako sa razia euromince.
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Cieľ zimného športového tábora sa podarilo splniť. Vďaka vedeniu
školy a sponzorom – Lions club Kremnica, Občianske združenie detí a
mládeže so sluchovým postihnutím Kremko, Dr. Klaun, Skalky s.r.o., Horská
služba v Kremnici, Grotto a.s., Mincovňa Kremnica a Mestský úrad
Kremnica, sa zvýšil záujem u sluchovo postihnutých o zjazdové a bežecké
lyžovanie a podarilo sa nájsť talenty, ktoré budú ďalej rozvíjať svoje
schopnosti pod odborným vedením svojich trénerov.

Jarka Páričková
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K r ea n val
V utorok 10. februára sa v internáte konal karneval. Možeme vám

povedať, že naše deti boli na nepoznanie. Len pár minút im stačilo na to, aby
sa z nich stali princezničky, silní muži, motýle, zvieratká, ježibaby, múmie.
Všetci boli naozaj prekrásny a vybrať najkrajšiu masku nebolo možné, preto
mal každý šancu získať odmenu v súťaži. Ku skvelej nálade prispela aj dobrá
hudba.

Čas rýchlo utekal a skoro po dvoch hodinách karneval skončil. Nielen
deťom bolo ľúto, že takáto nálada netrvala dlhšie, ale všetci sa už tešili na
ďalšie stretnutie.

Majka Sekajová
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