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TÁTO KNIHA PATRÍ:



VENOVANIE

Mojim deťom, Madison a Elijahovi, ktoré ma
inšpirujú pıśať a byť lepšıḿ človekom

Talentovaným mladým autorom a ilustrátorom
z vydavateľstva Lauren Simone

Každému dieťaťu, ktorému sa niekedy
posmievali, že je iné

D� akujem Carol Hutchinsonovej, Yvette
Phillipsovej, Alicii Angusovej, Shaneike

Burchell-Kerrovej, Dr. Thomasovi Uhlemu Jr. a
Kareen Hartleyovej za pripomienky k prvým

verziám tejto knihy. 



Nemám sıće všetky

prsty, ale stále jem a

pijem rovnako ako vy. 

Nevyzerám síce ako ty, 
ale to neznamená, že by 
si mal na mňa zízať. 



Som síce 
menšia ako 
ty, ale vidieť 
ma všade.

Som sıće

väčšı ́ako ty,

ale tiež som

zdravý.



Hoci nehovorím 
rovnakým jazykom ako 

ty, ale aj tak môžeme 
komunikovať.

Nehovorıḿ sıće

ako ty, ale ak sa

pokúsiš, budeš mi

rozumieť.



Použıv́am sıće

posunkovú reč,

ale môžeme sa

spolu rozprávať

viacerými

spôsobmi.

Hoci použıv́am

naslúchadlo, aj

tak počujem Tvoj

hlas.



Možno nechodıḿ ako ty, ale

viem sa pohybovať.

Potrebujem sıće

vodiaceho psıḱa, ale

vedie ma správnym

smerom.

BEŽECKÁ	DRÁHA	A

IHRISKO

LAUREN	SIMONE



Možno nebehám ako

ty, ale tiež dokážem

robiť zábavné veci. 

Použıv́am sıće

vozıḱ, ale

uisťujem ťa, že

mám veľmi

šikovné ruky.



Mám síce inú farbu pleti ako ty, ale naše 
rozdiely nás robia každého výnimočným.

Mám sıće

pehy, ale to

slniečko

bozkáva

moju tvár.



Mám sıće kučeravé

vlasy, ale dajú sa

tiež vyrovnať a

zaplietať.

Nosıḿ sıće

hidžáb, ale je

to súčasť

mojej kultúry.

Mám sıće

malé oči,

ale vidıḿ

vás

veľmi

dobre.



Nosıḿ  sıće

okuliare, ale tie

mi pomáhajú

lepšie vidieť.

Som sıće

bez vlasov,

ale tie mi

čoskoro

narastú.



Moja koža je

sıće popálená,

ale netreba sa

báť.

Mám sıće len

jedno oko, ale

vidıḿ, že sa

na mňa

pozeráš.



Mám sıće krivé

zuby, ale stále sa

dokážem usmievať.

Nosıḿ  sıće

rovnátka, ale tie mi

pomáhajú vyrovnať

zuby.



Nenosıḿ drahé oblečenie, ale oblečenie,

ktoré mám na sebe, ma zakrýva a chráni.

Možno nosıḿ roztrhané oblečenie, ale

priznajme si, že to pridáva jedinečnosť na

dizajne.



Možno som

tichý, ale keď

hrozı́

 nebezpečenstvo,

dokážem kričať.

Možno nemám

taký mozog ako

ty, ale moje

srdce pracuje

rovnako ako

tvoje.



Vyplazujem

sıće jazyk, ale

to je môj prejav.

Možno nie

som ako ty,

ale ak sa ma

pokúsiš

spoznať...



Môžeme byť priatelia!





AKTIVITY

Nakresli obrázok, na ktorom sa hráš s niekým 

odlišným od teba.



DISKUSIA V TRIEDE

Aké	sú	rôzne	možnosti,	

ktorými	saľudia	od	seba	

líšia?

•  Vzhľad

•  Komunikačné

    schopnosti

•  Emocionálny prejav

•  Pohlavie

•  Inteligencia 

•  Duševná pohoda 

•  Rasa 

•  Náboženstvo 

•  Veľkosť 

•  S�portové schopnosti 

•  Sila 

•  Bohatstvo

Prečo	ľudia
šikanujú	iných?

•  Vyzerať tvrdo
•  Zıśkať si sympatie
    ostatných ľudı́
•  Skryť svoje vlastné 
    obavy
•  Skryť, že sa im nepáči, 
    kým sú
•  Skryť, že sú nešťastnı́
•  Kopıŕovať iných tyranov

Ako	môžeš	pomôcť	tým,	
ktorí	súšikanovaní?

•  Buď kamarát, nie tyran
•  Načúvaj
•  Buď skvelý priateľ



O AUTORKE

O ILUSTRÁTOROVI

Sabrena	Bishop, narodená na Jamajke a

žijúca na Floride, je manželka, matka a

vyškolená odbornıč́ka v oblasti letectva,

ktorá sa nedávno stala autorkou a

vzdelávateľkou v oblasti predškolskej

výchovy. Jej dcéra Madison mala

oneskorený vývinový medznıḱ v reči. To jej

umožnilo lepšie pochopiť, ako deti

komunikujú, a zvýšilo jej túžbu venovať sa

detskej literatúre. 

Tyler	Waite, narodený v Kalifornii a v

súčasnosti žijúci v Colorade, je gra�ický

dizajnér a ilustrátor na plný úväzok, ktorý

našiel veľkú záľubu v oživovanı ́detských

prıb́ehov prostrednıćtvom hravých a

farebných kresieb. Každý deň ho vždy

nájdete niečo tvoriť.



ZOZBIERAJ ICH VŠETKY

IMANI ARIANA

MADISON AND ELIJAH

OLIVIA LAUREN

THE DOWE TWINS HE & SHE

Disco gule vesmíru

Eliáš a jeho neviditeľný priateľ

Sprievodca vecami, ktoré nosíme

Súrodenecký boj 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24



