
Súkromná spojená škola HUMAN, Starozagorská 8,Košice 

PROJEKT  ŠKOLY  

Medzigeneračný dialóg  alebo „hovory S+V“  /starí rodičia + vnúčatá/ 

Október - mesiac úcty k starším 

 Koleso času sa neomylne posúva dopredu a trochu mi naháňa strach zaradením do kategórie –

starší. Väčšinou sa ponáhľame a času na zamyslenie a spomalenie je málo.  22.10. 2013 bol práve ten 

správny čas na spomalenie, aj keď iba virtuálne, lebo čas sa nezastaví.... 

Deja vu?  Sadám si do malilinkej lavičky vyrobenej ako keby pre Snehulienku, vidím svoju vnučku, ako sa 

so strachom v očiach pozerá na nás prítomných a vraciam sa do reality. Ţiadne deja vu, to len hra náhod 

chcela, ţe malá vnučka chodí do tej istej triedy ako predtým chodila staršia. Vidím, na nej a aj na ostatných 

deťoch očakávanie z prvého školského vystúpenia, moţno aj obavy skrývané za veselosť, roztopašnosť. Sú 

krásne.  Dievčatká sú oblečené ako princezné (ako inak), na hlavách majú korunky, z chlapcov sú 

princovia. Ich predstavenie o Šípkovej Ruţenke je veselé, vtipné, detské.  A zrazu, sťa mávnutím kúzelnej 

paličky, sa menia na rozkošných Šmolkov  a Šmolinky  tancujúce svoj šmolkovský tanec. Je aţ citeľné, ako 

z nich postupne opadá tréma a teraz sú z nich prváčikovia a recitujú nám všetky básničky, ktoré sa od 

začiatku školského roka naučili a ešte básničky venované nám starým rodičom.  A potom dostávame 

darčeky, krásne, niektoré nedokončené, tak ako napríklad môj. Počujem „cvakanie foťákov“, zvuk kamery 

a smrkanie... V triede máme aj deti, ktoré nemajú slovenskú národnosť. Predpokladám, ţe stará mama 

jedného detí ani nerozumela slovám svojho vnúčika, ale bola šťastná, ţe ho tam vidí, tak ako my všetci.  

Program skončil. Pani učiteľky odviedli úţasnú prácu, keď sa im z tých drobcov podarilo vydolovať to, čo 

vydolovali, nakoniec boli to týţdne, ktoré tomu venovali. Vďaka. 

A trieda rezonuje HUMANizmom,  ktorý je tejto škole vlastný a ako ho nesie v názve. Nie je to iba 

prázdny slogan, či fráza. Človečenstvo je  tu hmatateľné. 

Dvíhame sa zo svojich lavičiek a počujem ako jeden zo starých rodičov hovorí, ţe uţ dávno ho nič tak 

nerozplakalo ako tieto detičky.  A zrazu sa teším, ţe môţem tieto emócie preţívať opakovane  a čím ďalej, 

tým intenzívnejšie a ani tá „jeseň ţivota“ ma tak neľaká. 

Sadáme do auta, kde sa na nás valí vodopád otázok a babi, videla si a dedo počul si ? A my odpovedáme so 

zastretým hlasom a šťastní. A rozhovor doma pokračuje pri čítaní Šlabikára MOJA MAMA MA MÁ 

RADA, babi však aj Ty si mama a dedo ocko? A dialóg stále pokračuje.  

Panta rhei.... 

                                                              Katarína Škulinková 

stará mama Nelky z 1.B a Emky z 5.B 


