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Knižka o Rudkovi zapĺňa dieru na trhu, keď ponúka príbeh o chlapcovi s komunikačnými ťažkosťami. Ako 

logopedička sa denne stretávam s deťmi, ktoré sa viac alebo menej trápia s nadobúdaním rečových 

a jazykových schopností. Pri tomto učení často prídu obdobia frustrácie, najmä u citlivých detí: „Mne to 

nejde, ja to nedokážem...“ Preto hodnotím veľmi pozitívne, že vzniká detská knižka, ktorá jemne vedie deti 

k tomu, že my ľudia sme rôzni – niekto sa naučí rozprávať s ľahkosťou, niekto sa musí dlhšie namáhať. Ale 

práve tieto rozdiely robia náš svet pestrým a dávajú nám možnosť pomáhať si navzájom.  

Určite túto knižku odporúčam deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou, aby nadobudli potrebné 

sebavedomie, že aj keď ich možno trápi reč, neznamená to, že by boli menej hodnotnými osobami. 

A taktiež odporúčam knižku deťom, ktoré nemajú komunikačné problémy – aby si uvedomili, že sú medzi 

nami i deti, ktoré napriek svojej obrovskej snahe nevedia rozprávať tak, ako by chceli. Myslím si, že táto 

knižka je výbornou prevenciou proti posmievaniu sa slabším deťom. Ukazuje, že každý chlapec aj dievča má 

svoje silné i slabé stránky, učí empatii a schopnosti podať pomocnú ruku.  

Keď som prvýkrát mala možnosť nahliadnuť do textu knižky, neodolala som a prečítala som príbeh hneď aj 

mojim trom synom. Počúvali so zatajeným dychom a hneď po prečítaní sa spustila u nás doma živá diskusia. 

Dlho sme sa rozprávali o našom známom, ktorý „tiež nevie rozprávať ako ten Rudko, ale jeho mamička mu 

rozumie srdiečkom”.  

Knižka o Rudkovi však nie je prvoplánová – zaujme aj pri druhom, desiatom či tridsiatom siedmom čítaní. 

Pri každom ďalšom prečítaní som v nej objavila nové a nové skryté odkazy a témy na diskusiu s deťmi. 

Vďaka pútavým obrázkom a malému množstvu textu na strane je čítanie zábavné a dynamické. Z príbehu 

srší láskavý prístup autorky, ktorá je sama starostlivou a obetavou maminou.  

Medzi nami žijú mnohé deti, ale i dospeláci, ktorí majú „šmatlavý” jazýček – trápia ich artikulačné poruchy, 

zajakavosť, oneskorený vývin reči, brblavosť, rázštep pery a podnebia či vývinová jazyková porucha... 

Vo väčšine prípadov za to títo ľudia nemôžu, dostali do vienka takéto karty a musia s nimi zahrať svoj život 

čo najlepšie. My ostatní ich v tom môžeme podporiť – niekedy stačí milý úsmev či krátka vetička. A možno 

ani nevieme, ako dlho si toto povzbudenie budú niesť v srdci.  

Často sa bojíme vecí, ktoré nepoznáme. Mnohé deti nikdy nestretli človeka s nejakým hendikepom, a preto 

nevedia, ako správne reagovať. Aj vďaka tejto knižke ich môžeme naučiť, že ľudia so zdravotným 

znevýhodnením sú medzi nami a majú podobné sny a záľuby ako ty či ja.  
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