SLYŠÍM, TEDY ČTU
30. května se naše město stalo jedním ze zastavení putovní cyklotour
na podporu slabozrakých, která nese název Dobroděj na kole a představuje
aktivity projektu Slyším, tedy čtu. V rámci tohoto projektu má veřejnost
možnost seznámit se v různých městech ČR s činností sdružení a prakticky si
vyzkoušet pomůcky pro nevidomé a slabozraké. Projekt vznikl v Lounech a primárně se věnuje
zprostředkování literatury zrakově postiženým – zajišťuje především načítání audio knih. Dobroděj na
kole si vzal za cíl zvýšit obecné povědomí o světě zrakově handicapovaných. Akci, která se v Lysé nad
Labem konala s podporou Městské knihovny,
propůjčil prostory Domov Na zámku, a protože
je to z naší školy na zámek opravdu co by
kamenem dohodil, neváhali jsme a projekt
přišli svou účastí podpořit.
Když jsme se blížili od hlavní brány na
zámecké nádvoří, všude ještě panoval ranní
klid – pouze u altánku bylo živěji. Na stolcích
už byly vyrovnány soubory pomůcek, kartiček,
her, hmatových labyrintů a také přítomní
dobrovolníci vyhlíželi první návštěvníky. Těmi
jsme byli my, 9.A. 😊 Rozkoukávali jsme se jen
krátce a rovnou jsme využili možnost si vše
vyzkoušet na vlastní hmat. K „prohlédnutí“ se
nabízely hmatové obrázkové knížky, soupravy
geometrických tvarů, puzzle pro slabozraké
i další předměty. Se škraboškou nebo šátkem
na očích jsme rázem vpluli do jiného světa,
v němž veškeré vjemy, s výjimkou těch
zrakových, získávaly na intenzitě. V pěkné
atmosféře jsme strávili pohodovou hodinku.
Stihli jsme toho hodně. Krom vlastního
praktického vyzkoušení všeho, co bylo
k dispozici, jsme se setkali i s některými klienty
Domova Na zámku, kteří si chtěli připravené
aktivity také vyzkoušet. Neplánovaně
a bezprostředně tak došlo k příjemnému
mezigeneračnímu shledání u jednoho stolu.
Zjistili jsme, že nevidět je náročné
(a pro
většinu
z nás
absolutně
nepředstavitelné), ale že „vidět“ můžeme
i prostřednictvím jiných smyslů. Většinou jsme
se shodli, že jakmile jste nuceni více spoléhat
na hmat a sluch, začne vám pozornost
a fantazie pracovat opravdu naplno.
Děkujeme za pozvání na tak užitečnou akci. I když nebyla úplně nápadná
a rozsahem nijak obsáhlá, byla velmi pěkně připravená a přinesla milá setkání.
Za 9.A
Olga Gruhnová

