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ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ 
KVĚTEN 2011 

Vážení příznivci školy Výmolova,  

přinášíme vám další školní zpravodaj, ve kte-
rém najdete spoustu informací z dění v naší 
škole. Věříme, že si zde každý z vás najde svou 
oblíbenou rubriku.  

Rádi bychom touto cestou poděkovali našim 
třem hlavním sponzorům a sice společnosti  
TEVA Pharmaceuticals s.r.o. za kancelářské 
vybavení, díky kterému se nám podařilo zútul-
nit počítačovou učebnu a psychologickou míst-
nost, dále firmě LUKOIL, která připravila pro 
žáky základní školy zábavné jarní odpoledne a 
v neposlední řadě také společnosti 
Cushmann&Wakefield, která podpořila projekt 
Dentaurum. Díky tomuto projektu pojedou stu-
denti střední školy na školení do německé zub-
ní laboratoře.  

Nezapomeňte, že aktuální informace o škole 
Výmolova naleznete na našem novém webu 
http://sksp.org.  

Tento školní zpravodaj je rozšířen o přílohy, 
v kterých se můžete seznámit s novinkami 
knihovny Ulity.  

Na závěr úvodníku bychom vás rádi pozvali 
1. června od 18.00 do Divadla Na zábradlí. 
Přijďte sem spolu s projektem DeafDance a 
naší školou oslavit Den dětí. Čeká vás spousta 
tance a zábavy. Vstup je zdarma.  

Příjemné chvíle strávené s naším zpravodajem 
přeje  
 

Milena Čámková 

koordinátorka Jazykového centra Ulita 
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SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM 

Michaela  

Spálenková 

sociální pracovnice 

 

 

 

 

 

Jmenuji se Michaela Spálenková, v únoru 
jsem začala pracovat ve vaší škole jako soci-
ální pracovnice a musím říci, že se mi tu líbí. 

Vystudovala jsem vyšší sociálně pedagogic-
kou a teologickou školu Jabok. Po Jaboku 
jsem ještě dva roky studovala na Evangelic-
ké teologické fakultě na Karlově univerzitě. 
Pak jsem se věnovala svým třem dětem: 
Matějovi, Terezce a Benediktovi. Ráda spor-
tuji, hraji volejbal, jezdím na kole, chodím 
po horách, čtu knihy, dívám se na dobré fil-
my, poslouchám hudbu. 

Jsem ráda, že i když nerozumím, nakonec se 
spolu vždy domluvíme. Děkuji za trpělivost, 
snažím se učit ČZJ na kurzech Ulity. 

V kanceláři mě zastihnete od pondělí do pát-
ku dopoledne a jsem tu pro vás zejména pro 
komunikaci se sociálními úřady, dále vám 
mohu pomoci s žádostmi o dávky, podává-
ním žádostí o kompenzační pomůcky, pojiš-
těním sluchadel apod. 

Kontaktovat mě také můžete na e-mailu    
michaela.spalenkova@sksp.org. 

 

 

Jana  

Bártová 

psycholožka 

 

 

 

 
 

Dobrý den všem, kdo čtete školní zpravodaj, 

ráda bych se učitelům i žákům touto cestou 
představila. Jmenuji se Jana Bártová. 
V únoru letošního roku jsem začala pracovat 
ve škole Výmolova jako zástup za psycholož-
ku Kristýnu Kratochvílovou . 

S dětmi a mládeží s různými handicapy jsem 
měla možnost pracovat již dříve. Dosud jsem 
ale neměla příležitost být u lidí se sluchovou 
vadou. Ani znakový jazyk jsem zatím nepou-
žívala, ale už chodím do kurzu. K těm, kdo 
jsou schopni se tímto způsobem mezi sebou 
dorozumívat, chovám respekt a obdiv.  

Jsem ráda, že mohu pracovat v místě, ze 
kterého je stejně blízko ke stanici metra jako 
na kraj polí na kopci nad školou.  

V mé pracovně v přízemí školy mě můžete 
zastihnout od pondělí do středy, kde jsem 
k dispozici žákům, pedagogům i rodičům. 

Má e-mailová adresa pro komunikaci s vámi 
je jana.bartova@sksp.org. 

              

 

Jak jsme Vám slíbili v minulém čísle, dnes Vám představíme naše dvě nové zaměstnankyně, 
sociální pracovnici Michaelu Spálenkovou a psycholožku Janu Bártovou.  
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Co nového v MŠ? 
 

V dubnu jsme společně navštívili naši školní 
knihovnu. Nejdříve jsme si ji prohlédli, se-
známili se s knížkami a zařídili si průkazky. 
Potom si každý vybral knížku, která se mu 
nejvíc líbila. V příštím týdnu knížky vrátíme 
a půjčíme si nové. 

Ještě před Velikonocemi si všechny děti do 
květináčků, které předem polepily barevný-
mi ubrousky, zasadily osení. Poctivým zalé-
váním došly k úspěchu, osení se všem zaze-
lenalo a nakonec se k němu přidala ozdobe-
ná vajíčka. 

Jelikož snad každý má rád zvířátka, vyrazili 
jsme na dopolední výlet do „Stanice přírodo-
vědců" v Holečkově ulici. Děti měly mož-
nost pohladit si koně i kozy a pozorovaly 
prasátka, klokana, různé papoušky, žáby, 
králíky. Na konci výletu jsme si udělali pře-
stávku na Andělu, kde probíhaly velikonoční 
trhy. Přání dětí jezdit na ponících tam bylo 
splněno, čímž se výlet, plný sluníčka, zalíbil 
všem ještě více.  

Náš malý školkový kolektiv se začíná poma-
lu rozrůstat. Přivítali jsme dvě nové děti – 
Dominika a Kačenku. Věříme, že si brzy 
zvyknou a bude se jim u nás líbit. 

 

Text a foto: Kateřina Levá, Veronika Rafflerová 
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Velikonoční bazar v ČSOB 
 
V úterý 19. dubna 2011 jsme opět otevřeli 
stánek v ČSOB, kde jsme prodávali výrobky 
našich žáků. I když letos nebylo mnoho vý-
robků, obdrželi jsme jen v bance 2192 Kč.  
Nejvíce do bazaru přispěli svou prací naši 
osmáci a deváťáci, kterým patří díky! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Řekni drogám NE! 
 
Ve čtvrtek 31. 3. se žáci 8. a 9. tříd zúčat-
nili přednášky v rámci projektu „Řekni dro-
gám NE!”, který zaštiťuje VZP a který se 
zabývá aktivitami v primární prevenci vzni-
ku závislostí u dětí a mladistvých. 

Akce se konala v kině Blaník a zúčatnili se 
jí žáci, studenti a učni z pražských škol pro 
sluchově postižené. Přednáška byla tlumoče-
na do znakového jazyka.  

Projekt má motto: Nestrašit, nepoučovat, 
ale poskytnout několik informací a rad a na 
vás je, abyste se rozhodli, co uděláte se 
svým životem. Přednášejícími byli 
MUDr. Jiří Presl, vedoucí lékař Střediska 

prevence a léčby drogových závislostí – 
Drop In, a PhDr. Ivan Douda, vedoucí psy-
cholog a supervizor Drop Inu. Oba pánové 
jsou největší odborníci v oboru a přednáška 
byla opravdu nasycena informacemi. Na zá-
věr přišla vlna otázek především z řad stře-
doškolských studentů. 

 

Text a foto: Oldřich Kouřimský 

 
Návštěva u Spejbla a Hurvínka 
 
Ve čtvrtek 24. března jsme s pátou třídou 
navštívili divadelní představení „Hurvínkův 
popletený víkend“. Dětem se představení 
líbilo. Zpáteční cestu jsme si zpříjemnili vy-
cházkou a návštěvou cukrárny.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Text a foto: Miroslava Šimková 
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Výlet na Petřín 
 
V pátek 8. dubna jsme my žáci 8. a 9. třídy 
jeli na výlet na Petřín. 
Jeli jsme zaprvé metrem, zadruhé tramvají, 
za třetí lanovkou a za čtvrté jsme šli pěšky. 
Bohužel jsme přísli moc brzy, bylo ještě za-
vřeno. Nevadilo to, hráli jsme hru Co si vez-
mu na ostrov a houpali jsme se na houpač-
ce.Rychle to uteklo.Už je 10 hodin a je ote-
vřeno. Koupili jsme vstupenku a šli jsme do 
zrcadlového bludiště. Byla to legrace, nejvíc 
se smál Štěpán, vypadal jako opice. Všichni 
jsme měli dlouhé nebo krátké nohy, velké 
hlavy, tlustá nebo hubená břicha, divné vla-
sy. Slušelo nám to! 
 Potom jsme šli na rozhlednu. Někdo šel 
pěšky a někdo jel výtahem. Měli jsme štěstí, 
byl krásný výhled. Svítilo sluníčko a foukal 
vítr. Vítr občas rozhoupal celou rozhlednu. 
Šli jsme pěšky na tramvaj a jeli do školy na 
oběd. 
Text a foto: D. Gorolová,P. Schranková,F. Bambula, S. Kovařič 

 

Šachový kroužek ve škole 

 
S příchodem jarního počasí bohužel poklesl 
počet hráčů v našem šachovém kroužku. 
Zatímco od září přes zimu nás hrálo celkem 
12 hráčů, nyní se nás schází pravidelně jen 
polovina – šest žáků: Jan a Martin Heráko-
vi, Jan Tůma a Filip Bambula z naší školy 
a hostující Filip a Tomáš Polákovi. Trenér-
kou je viceministryně světa v korespondenč-
ním šachu, ing. Anna Rývová, do  znakové-
ho jazyka tlumočí Bc. Petr Pánek.  
 

 

 

 

 

 

 

Naši hráči Filip a Tomáš Polákovi pravidel-
ně hrají za naši školu Pražskou šachovou 
ligu žáků ZŠ a VG, za což jim děkujeme. 
Velkou škodou je odchod talentovaného 
Matěje Čipery, který se během dvou let 
v našem kroužku vypracoval na nejsilnějšího 
šachistu mezi žáky naší ZŠ a dobře konku-
roval na turnajích i svým slyšícím vrstevní-
kům. Škoda, že se také ve škole v Ječné 
nepodařilo uspořádat avizovaný Velikonoční 
šachový turnaj. Jeho vánoční obdoby se zú-
častnilo šest našich žáků a studentů, kteří 

obsadili přední místa. 

 Na středu 8. června 2011 plánujeme uspo-
řádat již 3. Mistrovství republiky v šachu 
sluchově postižených žáků základních škol. 
Bližší informace včas zveřejníme. 

Text a foto: Petr Pánek 
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Naše střední škola  
na demonstraci 
 

Dne 22. 3. 2011 se celá střední škola symbo-
licky na hodinu a půl zúčastnila demonstrace 
na protest proti chystaným sociálním refor-
mám na Palackého náměstí v Praze. 

 

Do tohoto protestu jsme se zapojili nikoliv 
z politických důvodů, ale z důvodů takřka 
existenčních! S chystanými změnami, které 

připravuje MPSV, 
můžeme souhlasit 
pouze tehdy, pokud 
nesníží životní úro-
veň sluchově posti-
žených a nebude 
mít za následek 
snížení jejich mož-
ností uplatnění na 
trhu práce. Ministr 
práce a sociálních 

věcí Drábek na demonstraci před cca 3000 
zdravotně a smyslově postiženými osobně 
slíbil, že chystané změny nebudou mít za 
následek snížení jejich životní úrovně. 

Poznávací znamení Neslyšících na demon-
straci byly bílé rukavičky.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Řekni drogám NE! 
 

Dne 31. 3. 2011 byly všechny čtyři ročníky 
naší školy v kině Blaník na komponovaném 
pořadu (film, beseda a diskuze s odborníky, 
dotazy) tlumočeném do ČZJ. Program mo-
derovali odborníci na drogovou problemati-
ku MUDr. Presl a PhDr. Douda z Drop Inu. 

 
Literární soutěž 
 

Na „apríla“, v pátek 1. dubna 2011, se na 
naší střední škole uskutečnil 2. ročník literár-
ní soutěže studentů středních škol pro slu-
chově postižené. Tentokrát se do soutěže 
zapojili i studenti ze střední školy v Hradci 
Králové.  

A o čem studenti psali? Studenti dostali na 
výběr tři úvodní věty, z nichž si jednu vybrali 
a navázali na ni svým vyprávěním. Krásné 
ceny pro výherce se nám podařilo zajistit ve 
spolupráci s Jazykovým centrem Ulita a Čes-
kou komorou tlumočníků znakového jazyka. 
Děkujeme! 

 

STŘEDNÍ ŠKOLA 
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Odborná stáž v Barceloně 
 
V neděli 17. 4. 2011 se vrátily tři studentky 
maturitního ročníku a jejich doprovod ze 
čtrnáctidenní stáže na dentální klinice Mira-
vé v Barceloně. 

Během odborné stáže navštívili jak stoma-
tologické ordinace, tak ordinace stomatolo-
gických specialistů na chirurgii a ortodontii. 
Také byli pozváni do moderně vybavené 
dentální laboratoře (např. bodové spájení 
dentálních kovových slitin laserem, frézová-
ní zirkonových konstrukcí pro dentální kera-
miku  CAD/CAM systémem atd.). 
Ve volném čase naše výprava navštívila Fe-
deraci neslyšících v Katalánsku, klub nesly-
šících, školu pro sluchově postižené, školu 
pro tlumočníky znakového jazyka aj. 

Česká národní 
banka 
 
V březnu navštívil 4. a 5. ročník v rámci 
výuky ekonomie Českou národní banku. 
V úvodu exkurze jsme viděli v kinosále dva 
krátké filmy – první byl o vývoji centrální 
banky od roku 1918, druhý nás formou ko-
miksu seznámil s funkcemi ČNB. 
Po zhlédnutí filmů jsme šli do trezoru ban-
ky. V expozici je šedesát pět vitrín, které 
ilustrují vývoj peněz a měnových poměrů 
v Čechách od keltského období po součas-
nost. Po zajímavém výkladu jsme si mohli 
prohlédnout jednotlivé vitríny samostatně. 
Na přinesených bankovkách a občanských 
průkazech jsme se mohli podívat pod UV 
lampou na ochranné prvky, které jsou pou-
hým okem neviditelné. Ve vitrínách jsme 
mohli sledovat vývoj peněz Československa 
od vzniku v roce 1918, kolkované bankovky 
při rozdělení státu v roce 1993, ale i před-
chůdce peněz dovezené jako ukázky 
z celého světa. Největší zájem samozřejmě 
přitahovala vitrína s částí zlatého pokladu 
České republiky. 
Na konci exkurze jsme si všichni mohli po-
těžkat zlatou cihlu, která váží přes 12 kg. 
Abychom si uvědomili, jak je zlato díky své 
hustotě těžké, mohli jsme si ve stejném bo-
xu nejprve potěžkat cihlu dřevěnou, olově-
nou a železnou. Samozřejmě všechny čtyři 
cihly mají totožné rozměry, liší se pouze 
svojí váhou. 
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Vyhlášení 2. kola přijímacího  
řízení 
 

Pokud patříte mezi ty méně šťastné, kterým 
se nepodařilo uspět v 1. kole přijímacího ří-
zení na vámi vybrané  škole, nezoufejte. 
Šance ještě existuje. Neváhejte a přihlaste 
se na naši střední zdravotnickou školu – 
obor Asistent zubního technika. 
  
Termín 2. kola přijímacího řízení:  

16. května 2011 od 8.00 hod. 

  
Uchazeč podává přihlášku na ředitelství naší 
školy. Formulář ke stažení na www.sksp.org. 
Neváhejte a s dotazy se obraťte e-mailem 
na Bc. Davida Jordu: david.jorda@sksp.org. 

 

Školení dentální metalokerami-
ky, systém CCS, fa Dentaurum, 
Německo 
 

Výroba dentální kovokeramické korunky 
systémem CCS, školící centrum fy Dentau-
rum, Pforzheim, Německo. 

Materiál CCS jsme již s výraznou slevou pro 
školní laboratoř zakoupili. Školení se zúčast-
ní také učitelé Bc. David Jorda a Mgr. An-
drea Kalců, aby mohli vyučovat tuto techni-
ku i další ročníky na naší škole. Tuto tech-
niku bude moci vyučovat i kolega Jan Oš-
myk, který toto školení absolvoval na začát-
ku května, a který zájezd do Pforzheimu 
organizuje. 

Firma ROD v ceně kurzovného daruje ještě 
materiály do naší školní zubní laboratoře 
(např. speciální kovové slitiny k napalování 

dentální keramiky, zatmelovací hmotu pro 
odlévání těchto kovových slitin, frézky na 
kovy, diamantové brousky na keramiku, 
peany aj.). 

Mezi účastníky budou vybráni především 
studenti z čelních míst výsledkové listiny 
naší školní Dentlympiády 2011, na které byli 
hodnotiteli nezávislí zubní technici s praxí 
z terénu, tedy mimo naši školu. Další stu-
denti budou vybráni zejména podle výsledků 
v laboratoři a vztahu k oboru, ale také 
podle studijních výsledků a chování, podle 
docházky či případných pozdních příchodů. 

Školení ve firmě Dentaurum financuje spo-
lečnost Cushmann&Wakefield. 
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Zprávy z internátů a družiny 
 

Ani v měsíci březnu a dubnu děti nezahále-
ly a navštívily mnoho zajímavých akcí. 

Mladší děti se naučily, jak správně třídit 
odpad, a díky jejich šikovnosti jsme do dru-
žiny a na internát získali třídící nádoby. 

Starší děti se byly podívat na výstavě 
„Staré pověsti české" v Národním muzeu. 
Zajímavou výstavou nás provedl pan prů-
vodce, který pro nás měl připraven poutavý 
výklad. Na této akci jsme se potkali nejen 
s našimi studenty, ale také s kamarády ze 
smíchovské školy. 

Nezapomněli jsme se zúčastnit pro nás tak 
zábavného Ulitobinga a oblíbeného společ-
ného čtení v knihovně. 

Sdružení Tereza pro nás připravilo dva 
vzdělávací programy. Programu „Jak krtek 
ke kalhotkám přišel" se zúčastnili naši nej-

menší a naučili se jak se vyrábí látka .  

Programu „Mravenčení" se zúčastnily děti 
z 2. a 4. třídy. V  Prokopském údolí děti 
pozorovaly život mraveniště a zkoumaly ži-
vot drobných živočichů v přírodě. 

S Krtečkem se děti potkaly také na výsta-
vě. V družině pak děti vyrobily pro Krtečka 
slušivé kalhotky. Dětské výrobky a obrázky 
si můžete prohlédnout v prostorách druži-
ny. 

Velkým zážitkem byla pro všechny děti na-
še školní Noc s Andrsenem (více se dozvíte 
v článku od Sandry Čechovské). 

Díky hezkému počasí děti podnikají rozma-
nité výlety a vycházky. Poznávají památky 
v centru města, jezdí vlakem do okolí Pra-
hy nebo prozkoumávají krásné okolí školy. 

 
 

Text a foto: Lucie Kábelová 

INTERNÁTY A DRUŽINA 
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Text a kresby: Laura Svozilová, 2. třída 
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Jazykové centrum Ulita má před sebou, 
stejně jako další součásti školy, poslední 
měsíce ve školním roce, které stejně jako ty 
předchozí určitě odpočinkové nebudou.  

Projekt OPPA Brána k jazykům byl pro-

dloužen do konce června 2011 a tak mohou 
pedagogové naší školy i nadále navštěvovat 
zdarma kurzy českého znakového jazyka a 
účastnit se přednášek o gramatice znakové-
ho jazyka. Stejně tak pokračují i zážitkové 
workshopy v knihovně a pravidelné semináře 
a workshopy MTD. V průběhu května a 
června se můžete těšit na další festivaly 
MTD, které se tentokrát budou týkat interi-
érové fotografie a finálních úprav fotografií 
– kreativní tvorbou fotoalb.  

Práce na publikacích projektu jsou již sku-
tečně ve svých posledních fázích a na konci 
června budou hotové. Všechny publikace 
projektu OPPA Brána k jazykům (DVD 
Morfologie a topografie jednotlivých zubů 
v zubní čelisti, DVD Starověké Řecko, DVD 
Učíme se (nejen) česky, DVD Český znako-
vý jazyk pro pedagogy I.–III. díl a publikace 
Čtení nás baví) budou distribuovány na zá-
věrečné konferenci projektu, jejíž termín je 
předběžně stanoven na 16. září 2011. 
V příštím školním zpravodaji vám přineseme 
podrobné informace o konkrétních publika-
cích a jejich tvůrcích.  
 

Kroužek MTD tento rok 
získal dotaci od Minis-
terstva kultury České re-
publiky a díky tomu se 
opět může zúčastit festi-
valu Arts&Film v Telči. 

Stejně jako předloni i letos se bude MTD 
učit tvořit krátký film ve spolupráci se stu-
denty uměleckých vysokých škol pod lek-
torským vedením pedagogů FAMU. 

Jak už víte, JC Ulita nenabízí své služby 
pouze žákům a studentům, ale snaží se pod-
porovat i další vzdělávání zaměstnanců naší 
školy. A proto jsme na květen a červen při-
pravili pro pedagogy a další zaměstnance 
školy kurz zaměřený na rozvoj počítačo-

vé gramotnosti. Kurz je určen začáteční-

kům a věčným začátečníkům a bude zamě-
řen na zvládnutí základů Microsoft Office 
(programy Word, Excel a Powerpoint). 
Kurz bude ukončen závěrečným testem a 
úspěšní frekventanti získají certifikát a bu-
dou moci navštěvovat počítačové kurzy pro 
pokročilé, které budou zahájeny na začátku 
dalšího školního roku.  

I tento rok se bude JC Ulita účastnit Bam-
biriády. Od čtvrtka 26. května do neděle 29. 
května vás zveme k našemu stánku, kde si 
budete moci zahrát různé soutěže. Bambiri-
ády se bude účastnit také 2. třída naší školy 
s představením Lev a myš a tanečníci pro-
jektu DeafDance. Tato představení proběh-
nou ve čtvrtek a pátek odpoledne na hlav-
ním pódiu.  

 

JAZYKOVÉ CENTRUM ULITA 
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Projekt DeafDance vyvrcholí 1. června 

v divadle Na zábradlí akcí „TANEC NA 

ZÁBRADLÍ“. Celá akce bude spojená 

s oslavou Dne dětí. Kromě tanečníků pro-
jektu DeafDance a žáků naší školy vystoupí 
jako hosté: skupina Broadway, baletní od-
dělení ZUŠ Lounských, Lukáš Carboch 
s partnerkou a další.   

Programem vás budou provázet sami ta-
nečníci toho-
to projektu. 
Během pře-
stávky vás 
čekají různé 
soutěže a hry 
pro děti. Tě-
šíme se, že se 
na této akci 
plné tance a 

zábavy společně uvidíme. Tlumočení do 
českého znakového jazyka je zajištěno a 
vstup bude zdarma. Nezapomeňte si tedy 
včas rezervovat své místo na e-mailu deaf-
dance@jculita.cz.  

A konečně máme pří-
jemnou zprávu i pro 
neslyšící a nedoslý-
chavé zájemce, kteří 
se v uplynulých dvou 
letech nemohli zú-
častnit projektu První 
pomoc není nemoc. Ministerstvo zdravot-
nictví ČR podpořilo i tento rok zmíněný 
projekt a tak v září 2011 zahájíme kurz 
první pomoci u dětí. Kurz bude určen pře-
devším neslyšícím a nedoslýchavým rodi-
čům. Přihlašovat se můžete v kanceláři Uli-
ty nebo na e-mailu kurzy@jculita.cz. 

  Multimediální tvůrčí dílna 

I nadále probíhají v MTD vzdělávací kurzy 
fotografie, práce v programu Photoshop 
i střihu.  MTD ZŠ pokračuje v natáčení 
krátkých hraných filmů a nově i zpravodaj-
ství MTD, s kterým se budete mít možnost 
v brzké době seznámit na internetových 
stránkách MTD (www.mtd.wz.cz). 
Po úspěšné spolupráci  MTD se studenty 
FFUK na tvorbě DVD „Etiketa“ se 
v současné době rozeběhlo natáčení dalšího 

DVD na téma „Kodex tlumočníka znakové-
ho jazyka“. 

V rámci 46. Mezinárodního festivalu popu-
lárně-vědeckých dokumentárních filmů AFO 
2011 v Olomouci byl 14. dubna promítnut i 
krátký film studentů FAMU „Poprvé“ o 
MTD.  
20. dubna se uskutečnilo natáčení krátkého 
propagačního klipu MTD pro firmu SEDOP 
Taxi. 
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Letem světem s Ulitou 
 

Také v březnu a v dubnu si mohli přijít na 
své příznivci cestování. Pozvání na přednáš-
ku Letem světem s Ulitou přijaly Barbora 
Peřinová a Jana Králová. 

Bára Peřinová nám přišla vyprávět svoje zá-
žitky z Mexika. Vyprávění bylo velmi hezké 
a zajímavé, a kdyby nás netlačil čas, vyprá-
věla by možná ještě dnes. Samozřejmě ne-
chyběla ani mexická kuchyně!  A jak už to 
u mexického jídla bývá, všem hořely pusy a 
všichni lapali po vodě. O Španělsku, jeho 

kultuře, památkách a tradičních zvycích vy-
právěla Jana Králová.  

Nejvíce asi všechny zaujaly ukázky velmi ne-
tradičních španělských oslav. Zmíním zde 
například oslavu La Tomatina, která probí-
há na náměstí Plaza de Pueblo. V podstatě 
jde o velkou rajčatovou bitvu, kde nikdo ne-
zůstane suchý. Nákladní auta přivážejí tisíce 
tun rajčat, pěkně uzrálých, které potom po 
sobě účastníci házejí. Ukázky z této akce si 
můžete vyhledat například na stránkách 
www.youtube.cz, když do vyhledávače napí-
šete „La Tomatina“. My jsme si však atmo-
sféru na přednášce nepřibližovali rajčatovou 
bitvou, ale typickým španělským pitím – 
sangriou.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Více o přednáškách Letem světem s Ulitou 
na www stránkách sksp.org pod záložkou 
Centrum Ulita - projekty.  
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Přednášky o znakovém  
jazyce a vzdělávání neslyšících  
 

Nadále pokračují přednášky o vzdělávání 
neslyšících určené pro pedagogy naší školy 
a studenty pražských vysokých škol. Pro vy-
chovatele pokračovaly velmi úspěšné před-
nášky Mgr. Romany Straussové, která při-

bližuje problematiku dětí s autismem. Peda-
gogům byly nabídnuty přednášky Mgr. Bar-

bory Kosinové a Mgr. Evy Fejkové, které 
vyprávěly o různých přístupech k výuce, a 
přednáška Tamary Kováčové, která se 
s námi podělila o zkušenosti se vzdělávacím 

systémem neslyšících ze zahraničí 
(zkušenosti ze Švédska, Norska, Anglie, Ir-
ska, Nového Zélandu, Ghany a Indie).  

 
Přednášky amerických  
Diplomatů 
 
V březnu a dubnu proběhly také dvě před-
nášky amerických diplomatů. Přednášky by-
ly tlumočeny z anglického jazyka do české-
ho jazyka a z českého jazyka do českého 
znakového jazyka. 

V březnu nám americká diplomatka vyprá-
věla například o svátku Den veteránů, Den 
vlajky, Den díkůvzdání aj. V dubnu jsme 
mohli nahlédnout do amerického umění. Ví-
ce jsme se seznámili s malířem Albertem 
Bierstadtem a fotografem Anselem Adam-
sem. Prezentaci k těmto přednáškám lze 
stáhnout na www.sksp.org. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Text a foto: Soňa Karolová 
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Výpůjční doba během školního 
roku: 
 

po 13.00—16.30 

út 13.00—16.30 

st 13.00—16.30 

čt 13.00—16.30 

pá 12.00—14.00 

 

Po předchozí domluvě je možné knihovnu 
navštívit i mimo výpůjční dobu. 

 

Akce v knihovně Ulita 
 

Knihovna Ulita stale pořádá mnoho akcí pro 
žáky a studenty ze škol pro sluchově posti-
žené v Praze. Jarní únava se rozhodně na 
aktivitě Knihovny nepodepsala. 

Mimoto, že se pravidelně každé druhé pon-
dělí a čtvrtek koná Ulitobingo, jazyková 

hra pro děti 1. a 2. stupně škol pro sluchově 
postižené v Praze, taktéž pravidelně mohou 
děti 1. stupně ZŠ Radlice navštívit Společ-

né čtení s tlumočením, které se koná kaž-

dý měsíc. V březnu i dubnu jsme s jednou 
skupinkou dětí pokračovali ve čtení knihy 
„O zvědavém štěňátku” od Zdeňka Milera a 
druhá skupina dětí se zúčastnila společného 
čtení knihy „Tajemství permoníků” v rámci 
celoodpolední a celovečerní akce Noc s An-
dersenem dne 31. března. 

Na Noci s Andersenem ale zdaleka nezů-

stalo jen u čtení. Děti se staly na celé odpo-
ledne kamarády Permoníků , kteří ztratili svůj 

poklad, a proto se ho všichni společně vydali 
hledat. Po celoodpolední túře s mnoha úko-
ly Prokopským údolím a Prahou si děti mu-
sely samy uvařit večeři, poté najít venku za 
tmy poklad a nakonec ještě vyslechnout dva 
příběhy od starého permoníka. Druhý den se 
konala Noc s Andersenem ve spolupráci 
s Federací rodičů a přátel sluchově postiže-
ných. Této „noci” se zúčastnili žáci druhého 
stupně ZŠ Radlice a žáci z ostatních škol 
pro sluchově postižené v Praze. Nyní čekala 
děti výprava za strašidly po staré Praze. Po-
stupně tak vysvobodily Jeptišku, Ohnivce, 
Vodníka, Paní s useknutou rukou, Kata, 
Kostlivce a nakonec i Bílou paní... Večer 
plný dobrodružství a napětí děti prožívaly 
do poslední chvíle, než ulehly ve FRPSP do 
svých pelíšků. 

Jaro bylo ale ještě plodnější. Hned 2. března 
děti navštívily v knihovně Ulita workshop 
Zdravá výživa, kdy se zábavnou formou 

dozvěděly, co správně jíst, jak potraviny 
uchovávat a čeho se vyvarovat, aby je nebo-
lelo břicho. Ekologicky zaměřeny byly 
workshopy Třídíme odpady ve dnech 2. a 

9. 3. Děti se naučily jak třídit odpad, do ja-
kého kontejneru co patří a kde tyto nádoby 
najdou.  

Spolupráce trvá i s ekologickým sdružením 
Tereza, kde děti navštívily další program 
s názvem Jarní probuzení. Děti spolu se 

skřítkem Jaromílkem pozorovaly, jak se pro-

  Knihovna Ulita 
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bouzí příroda po zimě nejdříve z pohledu 
květiny, pak zvířátka, člověka a nakonec 
z pohledu stromu. Dalším programem v Te-
reze byl program Jak krtek ke kalhotkám 

přišel dne 5. dubna, kde se děti dozvěděly, 

z čeho se dělá oblečení, jaký je postup při 
zpracování lnu.  Třetím programem Terezy 
byl program Mravenčení, který se odehrál 

v Prokopském údolí, kde děti poznávaly, jak 
žijí mravenci.  

Knihovna Ulita nezapomněla ani na žáky 
z 2. stupně. V dubnu odjeli žáci 8. a 9. třídy 
do Staré Boleslavi na program od Matice 

Staroboleslavské Tajemství chrámů, kde 

rozšířili své znalosti v oblasti základních 
pojmů křesťanské kultury a o architektuře 
duchovních staveb.  

Více informací o proběhlých i připravova-
ných akcích najdete na sksp. org v sekcích 
Knihovna, Novinky nebo Fotogalerie. Infor-
movat se můžete také na e-mailu knihov-
na@jculita.cz. 

V přílohách tohoto zpravodaje naleznete in-
formace o nových publikacích knihovny: Do-
mino a systému Logico Piccolo.  
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Nové knihy v knihovně Ulita 
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PŘÍLOHY 
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Převzato z časopisu Řízení školy, 3/11.  

Publikaci Domino si můžete vypůjčit v knihovně Ulita.  
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PŘÍLOHY  
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Logico Piccolo 

Co je Logico Piccolo a jaký je jeho prin-
cip? 

• Logico Piccolo je učební systém pro 
předškolní stupeň, 1. stupeň základní školy 
a speciální školy. 

• Skládá se z rámečku a různých souborů, 
v každém souboru je 16 karet. 

• Rámečky jsou odolné, kompaktní, hygie-
nické, bez volných dílů a jejich součástí je 
deset barevných, pohyblivých knoflíků. 

• Jednotlivé karty jsou ze silného kartonu, 
lakované, každá karta obsahuje deset úko-
lů označených barevnými puntí-
ky;barevnost těchto puntíků je shodná 
s barevností knoflíků v rámečku. 

 
Karta se zasune do rámečku a barevné 
knoflíky se přisouvají ke správné odpovědi; 
po vyřešení všech deseti úkolů se karta 
otočí a porovnají se barvy a správné vyře-
šení úkolů. 

Charakteristika 
• Série cvičení pro všechny důležité oblasti 
učiva vyvinuté zkušenými pedagogy 

• Vlastní tempo výuky v souladu s indivi-
duálními schopnostmi a zájmy dítěte 

• Různé stupně obtížnosti v rámci každé-
ho souboru 

• Vlastní zodpovědnost díky vlastní kont-
role 

• Mimořádně vhodné pro dyslektiky, dys-
kalkuliky a děti se specifickými poruchami 
učení 

• Systém je úspěšně zaveden ve třiceti ze-
mích světa a přeložen do devatenácti jazy-
ků 

• Jednoduchá manipulace 
• Ideální kombinace učení a hry, kognitiv-
ních a manuálních procesů 

• Podporuje koncentraci, pozornost a tr-
pělivost 

• Možnost individuální práce pro děti růz-
ných úrovní talentu a nadání 

• Ideální pro skupinové vyučování a pod-
poru spolupráce dětí 

• Osvědčené v malotřídních školách 
Adaptaci k českému prostředí provedli zku-
šení autoři, pedagogové a recenzenti 

Jakou vzdělávací nabídku může peda-
gog s pomocí učebního systému Logico 
pro děti vytvořit? 
• manipulační činnosti zdokonalující do-
vednosti v oblasti jemné motoriky 

• aktivity rozvíjející smyslové vnímání, po-
střeh, zrakovou diskriminaci, koncentraci 
pozornosti 

• praktické úkony procvičující orientaci 
v rovině 

• aktivity zaměřené na myšlenkové opera-
ce třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, 
porovnávání apod. 

• činnosti zaměřené ke cvičení různých fo-
rem paměti (mechanické a logické, obraz-
né a pojmové) 

• činnosti zaměřené k vytváření (chápání) 
pojmů a osvojování si poznatků z oblasti 
matematiky, českého jazyka, angličtiny, 
prvouky (vysvětlování, objasňování, odpo-
vědi na otázky, práce s obrazovým materi-
álem apod.) 

• činnosti zaměřené na poznávání jedno-
duchých obrazně znakových systémů 
(písmena, číslice, piktogramy, značky, 
symboly, obrazce) 

• činnosti zaměřené na seznamování se 
s číselnými a matematickými pojmy a 
symbolikou (číselná řada, číslice, základní 
geometrické tvary, množství apod.) a s je-
jich smysluplnou praktickou aplikací a 
mnohé další 

 
Převzato z http://mutabene.cz. 
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Knihovna Ulita zakoupila z projektu OPPA Brána k jazykům nejen sytém Logico Piccolo, ale 
systém pro mladší děti - Logico Primo. Uvedené systémy můžete využít jak při práci ve třídě, 
tak při individuální přípravě. Děti se velice rychle naučí se systémem pracovat a zvládnou ho 
používat i samy a kontrolovat si správnost splněného úkolu.  
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POZVÁNKA 

Rezervace vstupenek na e-mailu deafdance@jculita.cz. 
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FOTOGALERIE 
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