V hlavnej úlohe slovenčina
Už niekoľko rokov Slovensko v lete ožíva skupinkami detí, ktoré majú slovenské korene
a prichádzajú do krajiny pod Tatrami, aby tu zrastali s vlasťou svojich predkov. Dobré skúsenosti
s organizovaním táborov má aj Matica slovenská (naposledy v Starej Lesnej) a pozrieme sa teraz
aj na ďalšie. Treba predoslať, že je dobré, keď medzinárodné tábory sa stávajú rok čo rok miestom
spomínaného života a sú veľmi obľúbené. Svedčí o tom fakt, že sa rapídne zvyšuje počet detí,
ktoré do nich rady prichádzajú. Je to dobré, veď prostredníctvom bohatého programu v nich
sa zoznamujú tak so slovenčinou, ako aj so Slovenskom. To všetko sú predpoklady, aby sa sem
opätovne a rady vracali. S vedomím, že vždy tu nájdu domov.
Text: Jarmila Buchová a Simona Martinčeková | Foto: archív ISEA a AV Martin

Učíme sa a spoznávame

Stojím uprostred detí, ktoré sa objímajú a tešia zo vzájomnej prítomnosti. „Konečne sme zas spolu!“
ozývajú sa radostné výkriky. Vo vestibule internátu Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici to v lete
ožilo. Napriek tomu, že deti bývajú
ďaleko od seba, dokonca na rôznych
kontinentoch, boli spolu počas celého roka v neustálom, aspoň on-line, kontakte. Aj keď hovoria v škole inou rečou, tu našli niečo spoločné – priateľstvo a slovenčinu. Celé
mesiace sa dohadovali, do akého tábora pôjdu, kde sa stretnú, kto bude
s kým bývať... Tento rok sa ich stretlo dvadsaťštyri zo štyroch krajín západnej Európy a zámoria: Anglicka,
Nemecka, Španielska a USA v pilotnom jazykovom tábore Učíme sa o Slovensku po slovensky, ktorý po prvýkrát
organizovalo Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR. Doteraz boli usporadúvané tábory, školy v prírode a ozdravovacie pobyty pre deti Slovákov zo Srbska, Rumunska, Maďarska, Ukrajiny a Poľska. Tieto akcie pre deti zabezpečuje Metodické centrum pre Slovákov
žijúcich v zahraničí UMB. V roku
2017 realizovalo spolu štrnásť pobytov a na jednom z nich sa zúčastnili po prvýkrát aj spomínané deti.
Organizačný tím pod vedením Dr.
Zuzany Drugovej im pripravil bohatý program a exkurzie za pamiatkami v regióne Banská Bystrica. Gestorom jazykového projektu bola
Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky UMB. Iniciátorom
zas združenie ISEIA – MedzinárodNa Oravskom hrade. História dýchla očarujúco
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ný inštitút a asociácia slovenských  
vzdelávacích centier, ktorý združuje 29 slovenských vzdelávacích centier pre deti Slovákov žijúcich po
celom svete. Hravou formou sa po
slovensky učia deti v Nemecku, vo
Švajčiarsku, v Anglicku, Írsku, na Islande, Cypre, v Argentíne, Amerike, Kanade, Austrálii... Centrá a ich
aktivity bývajú predstavované aj prostredníctvom on-line časopisu Ceruzky vo svete. Pracovný tím pripravil zo slovenčiny a vlastivedy bohatý súbor pracovných listov a materiálov k historickým a kultúrnym pamiatkam v Banskej Bystrici. V materiáloch, na ktorých pracoval tím
profesorky PeadDr. Aleny Douško-

Škola hrou. Veselo aj pri slovenčine

vej, PhD., sú okrem vlastivednej rozprávky aj pexesá, dominá, krížovky
a iné didaktické hry. Materiál bol
v pilotnom projekte úspešne otestovaný a je pripravený do tlače. Potom bude distribuovaný do centier
a využívaný pri vyučovaní slovenčiny v zahraničí. Cieľom projektu je
zlepšenie slovenčiny u detí Slovákov
žijúcich v zahraničí, spoznanie histórie a kultúry Slovenska a vybudovanie pozitívneho vzťahu k Slovensku, kde majú deti stále veľa príbuzných a kamarátov. Raz sa možno do
vlasti svojich predkov vrátia aj natrvalo, k čomu im znalosť jazyka a reálií zaiste pomôžu. V projekte sa spája teória s praxou, deti mali možnosť pozrieť sa na miesta, o ktorých
sa učili. Navštívili napríklad šikmú
vežu na námestí, Matejov dom, slovenský a nemecký kostol, prezreli si
pozostatky starých múrov... Spolu
s deťmi z jazykového kurzu pre stredoškolákov z Ukrajiny a Cypru navštívili Banskú Štiavnicu, štôlňu Bartolomej a Harmaneckú jaskyňu. Dokonca ich osobne prijal a každému
zaželal pekný pobyt na Slovensku
rektor univerzity. Pilotný projekt je
úspešne ukončený a všetci sa už te-

raz tešíme na spoločné stretnutie
o rok.
Na Slovensku poradia radi

Čoraz ťažšie je motivovať naše
deti na návštevu pamiatok alebo
hoci folklórnych festivalov. Tvrdia,
že všetko poznajú a nemajú záujem... Inak však vnímajú Slovensko
a jeho krásy deti Slovákov žijúcich
za hranicami. Vyrastajú obklopené
kultúrou a tradíciami krajiny, ktorá
ich prijala, no tá je zvyčajne odlišná od našej. Deti však pociťujú príslušnosť aj k Slovensku a vytvárajú si
k nemu špeciálny vzťah. S dobrým
projektom prišla Akadémia vzdelávania v Martine. Táborom určeným práve pre deti Slovákov zo zahraničia. Jeho cieľom je zoznámiť
ich so slovenskou kultúrou, zvykmi
a hlavne – jazykom. Tábor mal tento
rok tri turnusy, ktoré sa odohrávali v lone očarujúcej oravskej prírody
v Párnici. „Sú tu pekné hory. V Užhorode také hory nemáme. Chceme prísť
ešte raz do takéhoto tábora na Slovensko,“ – hovoria Anna (10) a Julka (7)
z Užhorodu. Stovka detí preletela
veľkú vzdialenosť, aby sa s očakáva-

to som si veľmi užil výlety...“ Sam (12),
Amerika. V programe nechýbali hodiny slovenčiny, ktoré sa tešili veľkej
obľube. Deti sa naučili nové slová,
zaspievali si aj ľudové piesne. Z každej krajiny prišli aj učiteľky slovenčiny, ktoré navodili príjemnú atmosféru na zábavné učenie sa. „Je tu
veľa detí, čo nevedia po slovensky. Mávame každý deň hodiny slovenčiny. Veľmi mi to pomáha...,“ pochvaľuje si hodiny slovenčiny a prístup lektorky
Tomáš (11) z New Yorku. „Išiel som
cez pol zemegule a veľmi sa mi tu páči.
Učím sa slovenčinu každý deň. Neočakávam, že sa naučím za 10 dní celú, ale
učím sa frázy a jednoduché slová, spievame aj piesne, a síce nerozumiem slo-

Tradície predkov. Spoznávali deti aj
v Terchovej

Zlaté dno. Má remeslo aj chuť naň

ním stretla s rovesníkmi, ktorí majú
podobné osudy. Párnica sa stala
svedkom stretnutia detí z Ameriky,
Anglicka, Francúzska, Írska, Kanady, Talianska, Rakúska, Poľska, Cypru, Ukrajiny, Srbska a Luxemburgu.
Tábor trval desať dní a aj 24 hodín
každého dňa bolo málo na to, aby
pokryl všetky aktivity, ktoré pre deti
pripravili skúsení vedúci a animátori. Táborový plán bol nabitý výletmi za spoznávaním histórie, kultúry a zoznámením sa s významnými
Slovákmi... „Najlepšie bolo na Oravskom hrade. Vo Francúzsku máme tiež
zámky, ale Oravský hrad je extra pekný.“ – Clára (13) a Daria (11). „Nevidel som veľa zo Slovenska, lebo sem chodíme raz za dva roky a vtedy len chodíme navštevovať starých rodičov, pre-

vám, no páči sa mi ich melódia,“ hovorí
ďalší Američan Sam. „Už som tu tretí
rok, nechodil by som, keby som si nemyslel, že je to dobré. Všímaš si, ako ostatní
hovoria, aký majú prízvuk, keď hovoria
po slovensky. Mám kamarátov z Francúzska a Ameriky. S ostatnými sa rozprávame len po slovensky, aj keď niektorým
to ide lepšie, iným horšie. Nechcem rozprávať po anglicky celý rok, mňa to nebaví, chcem rozprávať aj po slovensky, “
hovorí Marek (17) z Anglicka. Deti
tiež majú možnosť ochutnať slovenské jedlá a špeciality. „Najviac sa mi
na tábore páči, že tu môžeme jesť slovenské jedlá. Bryndzové halušky sú veľmi
dobré,“ tvrdí Lea (8) z Kanady. Deti
vnímajú rozdiely aj medzi Slovákmi
a ich krajanmi. Ich výpovede sa zhodujú v tom, že ľudia na Slovensku sú
viac priateľskejší a pripravení podať
pomocnú ruku. „Ľudia na Slovensku
sa robia menej dôležití než ľudia v Taliansku,“ hovorí Samuel (12) z Talianska. „Ak sa niekoho spýtaš na cestu,
tak na Slovensku ti radi odpovedia, ale
v Amerike si ťa nevšímajú,“ pridáva sa
Paulínka (9) z Bostonu. n
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