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Vážení čtenáři zpravodaje,
přinášíme vám další a v letošním školním
roce poslední zpravodaj, ve kterém najdete
spoustu informací o dění v naší škole.
Máme pro Vás důležitou informaci! Letos
se v naší škole konala první STÁTNÍ MATURITA společné a profilové části maturitní zkoušky. Jsme rádi, že někteří naši studenti byli u zkoušek z dospělosti velmi
úspěšní. Musíme také poděkovat našim kolegům, kteří byli poctivě připraveni na vstup
do státních maturit. Díky nim vše probíhalo
hladce.
Také jsme potěšeni, že sportovci naší SŠ
byli velice úspěšní v Celostátních sportovních hrách sluchově postižené mládeže. Získali celkem 5 medailí.
Důležitým úkolem je pro nás uspořádání
Celostátních sportovních her sluchově postižené mládeže v příštím roce 2012. Musíme
nabrat spoustu sil a odhodlání, abychom
připravili nejlepší sportovní hry.
Příjemné chvíle strávené s naším zpravodajem a zároveň krásné léto s bohatými zážitky na dovolené, ze které, jak doufám, se
vrátíte opálení a usměvaví, přeje
David Jorda
zástupce ředitele pro střední školu
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SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM
Speciálně pedagogické centrum je v měsících červenec a srpen zavřeno.
Kontaktovat Mgr. Ladu Chudomelovou můžete opět od 30. srpna 2011.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Informace ze školky
V posledním předprázdninovém čísle bychom rádi poděkovali Lence Krejcárkové,
že nám umožňuje v dopoledních hodinách
vstup do knihovny, kde si knihy prohlížíme i půjčujeme. Protože máme knížky
všichni rádi, zorganizovali jsme si vlastní
malou výstavu. Děti přinesly vlastní oblíbené knížky, které jsme si následně společně prohlédli a přečetli.
Protože dětičky ve školce jsou ještě „malí
cvrčkové“ a mají velice blízký vztah ke
svým maminkám, nemohli jsme nechat
bez povšimnutí den, který patří právě jim
– Den matek. Maminky jsou krásné právě už tím, že jsou maminkami, ale děti si
je přikrášlily ještě o trochu více. Připravily
jim překvapení v podobě šperků z hmoty
FIMO. A to barevné náušnice a náhrdelník. Musím říct, že maminky je opravdu
poctivě nosí. Tak jsou výrobky povedené!
Nenechali jsme maminky ani hladovět.
Společným úsilím děti upekly bábovku, ke
které si mamky daly kafíčko. Společně si
všichni vytvořili látkovou tašku s barevnými potisky.

Následně nás přišli poučit studenti z naší
střední školy – zubní technici. Oslovili
jsme je, zda by nám řekli, jak se starat
o naše zuby, aby byly zdravé a bez kazů.
Takže teď už víme co jíst, aby zuby nebolely. Studenti pomohli každému vyčistit si
zoubky a všechny děti dostaly nový zubní
kartáček! Opravdu nás to bavilo, proto
chceme moc moc poděkovat za přípravu
a samotný výstup. Děkujeme učitelům
i studentům. Určitě nám to vše můžete
zase příští rok připomenout.
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Protože jsme se učili o exotických zvířátkách (kde žijí, co jedí a jak vypadají),
museli jsme se na ně jít podívat do ZOO
Trója. Počasí nám skvěle vyšlo a asi nejvíc děti zaujaly neexotické kozy, mezi kterými mohly volně běhat a hladit si je.
Před obědem, který jsme měli s sebou,
jsme se stihli ještě povozit ve vláčku.
Nejen maminky mají svůj den, ale i děti.
Takže ten jejich jsme oslavili soutěžemi
a sladkou odměnou.

Ještě je potřeba zmínit, že z MŠ odchází
mezi budoucí školáky dvě naše holčičky –
Zuzanka Kestlerová a Míša Mižigarová.
Přejeme jim hodně úspěchů a nových poznatků.
Na závěr celý kolektiv učitelů MŠ přeje
hezké léto všem dětem, pedagogům, provozním zaměstnancům, Ulitě ale i rodičům. Těšíme se na opětovné shledání
v září.

Jistě největší akcí MŠ byl pobyt v Chorvatsku, který organizoval Pepa Bovkun.
Odjezd byl v pátek 3. 6. a všichni se
v pořádku a snědě opálení vrátili v neděli
12. 6. Podle vyprávění všech zúčastněných proběhl celý pobyt ve velmi příjemné
atmosféře. Děti si užily teplé moře a také
stany, ve kterých byly ubytovaní. Sluníčko
jim přálo a déšť se ukázal pouze dvakrát,
a to přes noc. Pochvalu si zaslouží nejen
hodné děti, ale jistě i všichni pedagogové,
kteří je bedlivě střežili.

Text a foto: Kateřina Levá, Veronika Rafflerová

3

4

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Šachový kroužek v Radlicích
úspěšně zakončil druhou sezónu
Ve středu 22. června se naše děti mohly
naposledy zúčastnit šachového kroužku,
který na naší škole už druhým rokem vedou Ing. Anna Rývová a Bc. Petr Pánek.
Na programu byl školní turnaj o dětského krále šachu. Turnaj vyhrál Filip Bambula, jenž získal 5,5 bodů z možných 6 (5
partií vyhrál, 1 remizoval). Na druhém
místě se umístil Martin Herák (4,5/6),
třetí společné místo obsadili oba Honzové
- Jan Tůma a Jan Herák (3,5/6). Následovalo předávání cen, diplomů a společná
beseda.

Na září jsme připravili besedu s naší
úspěšnou šachovou reprezentací neslyšících šachistů, která na červnovém ME
družstev v anglickém Liverpoolu obsadila
výborné 4. místo. Dospělí hráči se přijdou
s našimi dětmi podělit o své zážitky a budou promítat i krátké video z turnaje.
Od září 2011 bychom rádi v šachovém
kroužku již třetím rokem pokračovali.
Doufáme, že se na škole najde dostatek
zájemců.
V listopadu 2011 plánujeme uspořádat
v naší škole již 3. ročník MČR SP žáků
a mládeže.
Text: Petr Pánek
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STŘEDNÍ ŠKOLA
Studenti SŠ v Živé knihovně
na festivalu Mezi ploty 2011
O víkendu 28. a 29. května se v Praze Bohnicích konal každoroční festival Mezi
ploty. I letos v rámci doprovodného programu festivalu byla otevřena Živá
knihovna - neobyčejná knihovna, ve které
se místo knih půjčují lidé.

protézy a protetická technologie, v jednom případě dokonce z chemie. Poté už
jen zbývalo potvrdit tento úspěch u státních písemných prací a didaktických testů
z obou jazyků. Výsledky maturit jsme se
dozvěděli 17. června 2011.

Do projektu Živé knihovny se letos zapojili dva naši studenti: Alena Žofková
a Lukáš Burýšek. Díky oběma studentům
se několik jejich "čtenářů" dozvědělo více
o životě neslyšících. Doufáme, že se někteří naši studenti Živé knihovny v budoucnu opět zúčastní.

Zoubky v naší mateřské školce
Studenti druhého ročníku střední školy
byli
mateřskou
školkou
osloveni
k vytvoření krátkého programu na téma
Zdravé zoubky - jak na to...?

Ústní maturity 2011
Dne 24.—25. května 2011 zvládli VŠICHNI naši maturanti ústní část jak státních
maturit z ČJ a AJ, tak profilovou (školní)
část maturit z předmětů stomatologické

Po několikahodinové přípravě v rámci odborných předmětů vzniklo, pod vedením
paní učitelky Kalců, pásmo naučných interaktivních hraných scének. Studentům
se povedlo děti zaujmout a celkově se jim
to moc zdařilo!
Dětičky nejdříve nabídly klukovi zdravé
jídlo, po kterém se zoubky tolik nekazí.
Potom šla copatá holčička s maminkou
k zubaři. Hned nato holčička s maminkou
5
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ukázaly dětem, jak správně čistit zoubky
kartáčkem. Dále šlo každé dítě se svým
kartáčkem a instuktorem do koupelny.
Společně se učili před zrcadlem, jak zoubky čistit.
Na závěr děti od druháků dostaly drobné
dárečky a hlavně: nový kartáček na zuby!
Děkujeme naší mateřské škole za pozvání!

Celostátní sportovní hry sluchově
postižené mládeže 2011 - Olomouc
Ze sportovních her, které se konaly
4.—6. května 2011, jsme přivezli 5 medailí z atletiky. Bronzovou medaili získal
Martin Braneac ve sprintu na 100m, a
stříbro získali Nikola Šulíková v závodě na
800m, Lucie Trubačová ve sprintu na
100m, Martin Braneac ve skoku vysokém
a štafeta 4x100m dívek ve složení Veronika Skohoutilová, Nikola Šulíková, Daniela
Kubíková a Lucie Trubačová. Gratulujeme
medailistům.
Sluší se ale poděkovat všem našim sportovcům za reprezentaci školy, protože ve
svých disciplinách odvedli maximum. Někteří se probojovali do finále, jiní skončili
těsně před jeho branami. Nikdo se ale
nevzdal, dokonce ani ve vytrvalostních
bězích.

z Ječné. Kluci bohužel byli nalosováni do
těžší skupiny, ale i tak sehráli velmi vyrovnané zápasy, které prohráli o gól jen
díky smůle. V souboji o 5. místo jsme porazili Brno. Dívkám chyběl trénink a na
jejich hře to bylo hodně vidět. Skončily
na posledním místě.
Podrželi nás také všichni zdravotně indisponovaní: Luboš Žmolík, Lucka Trubačová a hlavně Martin Braneac, který končil
své discipliny doslova v křečích.
Na další sportovní hry je třeba začít trénovat už teď! Příští rok (2.—5. května
2012) je totiž pořádáme my v Praze, tak-

že budeme domácí!
Musíme nabrat spoustu sil a odhodlání,
abychom připravili nejlepší sportovní hry,
a aby se neobjevily žádné překážky v organizaci ani v komunikaci s našimi sluchově postiženými kamarády.

Ve stolním tenisu (Daniela Kubíková, Luboš Žmolík, Lukáš Kaufner) jsme vyhráli
jen jeden zápas a umístili se na 5. místě.
V malé kopané i ve volejbale jsme letos
vytvořili družstva smíchaná se studenty
6
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Oficiální předávání státního
maturitního vysvědčení
absolventkám pátého ročníku
Studenti pátého ročníku (Veronika Harbistová, Veronika Skohoutilová a Nikola
Šulíková) se účastnili státních maturitních
zkoušek. Tři studentky úspěšně absolvovaly zkoušky z dospělosti v jarním období
a byly také 20. června 2011 ve 12.00 přítomny v obřadní síni Městské části Praha
5, v ulici Stroupežnického 10. Úvodního
slova se ujal David Jorda (zástupce ředitele pro SŠ), proslov měla ředitelka školy
Věra Pavličková a první státní maturitní
vysvědčení vydával třídní učitel Fedor
Krajčík. Absolventky nedostaly jen vysvědčení, ale také i důležitý průkaz odbor-

nosti, aby se mohly dále vzdělávat. Pevně
doufáme, že se k absolventkám přidají
další studenti, které maturita čeká na
podzim. Přejeme jim pevné nervy.

Text a foto: David Jorda
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INTERNÁTY A DRUŽINA
Děti se pilně věnovaly přípravám na různá
taneční vystoupení, kterých nebylo málo.
Vystupovaly na Bambiriádě a tancem
oslavily i Den dětí v Divadle Na zábradlí
v rámci závěrečného vystoupení projektu
DeafDance. Všechna vystoupení se moc
povedla a dětem i lektorkám patří velké
poděkování.

Den dětí jsme oslavili také veselým soutěžením. Starší děti se učily skautským
dovednostem, zdolávaly lanové překážky,
opičí dráhu a učily se, jak ošetřit drobná
poranění. Mladší děti své dovednosti prokázaly u soutěží, které se konaly za budovou školy. Všichni společně jsme se vyřádili na skákacím hradě a pochutnali si na
vuřtech a zelenině. Velkou odměnou za

naše úsilí byl pro nás bazén, který nám
věnovala firma Cushman@Wakefield.

Tradičně jsme se zúčastnili tolik oblíbeného Ulitobinga a Společného čtení s tlumočením v knihovně, kde jsme prožívali
starosti malého štěňátka, nebo příběh
Hafíka, který hledal přátele.
Několikrát jsme se vypravili do domečku
Tereza, kde jsme si v rámci programu
Jak se žije papíru vyzkoušeli vyrobit papír
vlastní a dozvěděli jsme se, jak vzniká,
a co vše se z něj může vyrobit. V programu S užovkou v umyvadle jsme ztvárňovali koloběh vody v krajině, navrhovali
jsme cestu vody z přehrady do kohoutku
a prožili její cestu kanálem do čističky.
Naše poslední setkání s Terezou bylo
v Prokopském údolí, kde jsme poznávali
vodní svět.
Starší děti prozkoumávaly nejen okolí
Prahy, ale i různé vodní atrakce v Divoké
Šárce, ve Žlutých lázních, v aquaparku na
Barrandově a v radlickém bazénu.
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Děti navštívily i další zajímavosti: expozici Doprava v Národním technickém muzeu, skleník Fata Morgana, pražskou
ZOO, benefiční akci na Vyšehradě Jako
zázrakem a Dinopark na Harfě.

Děkuji všem vychovatelům za jejich práci
po celý školní rok. Velké poděkování, mé,
ostatních kolegů a především dětí, patří
paní vychovatelce Marcele Spilkové, která
nás letos opouští.

V družině najdete velkou mapu, na které
je zaznamenáno, kde všude děti s paními
vychovatelkami Lubou Kostíkovou a Marcelou Koubovou byly.

Na závěr vám všem za celý internát a
družinu přeji krásné prázdniny.

Děti poctivě po celý rok navštěvovaly
nejen taneční kroužky, ale také sportovní
a výtvarný kroužek. V družině se můžete
podívat na nové výrobky dětí a na internátu naleznete i aktuální fotky z našich
akcí.

Text a foto: Lucie Kábelová

9

10

JAZYKOVÉ CENTRUM ULITA
Poslední dva měsíce v tomto školním roce
byly ve znamení vyvrcholení několika projektů.
Na konci června jsme odpočítávali poslední dny projektu OPPA Brána k jazykům.
Studenti MTD pilně pracovali na svých
závěrečných pracích a měli možnost se
zúčastnit filmové laboratoře FilmJam,
která byla součástí festivalu Film&Arts
v Telči.
U konce jsou také všechna DVD a publikace projektu. V příloze tohoto zpravodaje vám přinášíme jejich stručný přehled
a obsah. Podrobně se s nimi budete moci
seznámit 16. září. Na tento den je naplánována závěrečná konference projektu,
kde budou DVD a publikace distribuovány.
Kurzisty českého znakového jazyka čekaly
na konci června závěrečné zkoušky a testy, v nichž všichni, kteří se jich zúčastnili,
uspěli. Kurzy českého znakového jazyka
s projektem OPPA nekončí. V příštím
školním roce budou finančně podpořeny
z grantu Vzdělání boří bariéry Dobročinného fondu Philip Morris ČR a.s. a Nadačního fondu Slunce pro všechny.
Mezinárodní den dětí oslavil projekt
DeafDance
tanečním
představením
Tanec na zábradlí. V představení vystoupili nejen kurzisté projektu, ale také žáci
naší školy a mnoho slyšících tanečníků.
Taneční představení Tanec na zábradlí

podpořila kromě Národní agentury Mládež i firma LUKOIL Czech Republic,
s.r.o. a dále firmy SEDOP Taxi Praha,
nakladatelství
Slovart
a
Portál,
a časopisy Sluníčko a Bravo.
Protože si pravidelné taneční kroužky oblíbili především nejmladší účastníci, budeme s mladšími školními dětmi pokračovat v tanci ještě od září do prosince.

Co připravujeme nového?
Od září opět pokračujeme v projektu První pomoc není nemoc. Tentokrát bude
kurz určen především neslyšícím a nedoslýchavým rodičům, pedagogům a vychovatelům. A to hlavně proto, že bude zaměřen na první pomoc u dětí. Kurzu se
mohou zúčastnit všichni neslyšící a nedoslýchaví z celé České republiky. Bude se
konat každých 14 dní v pátek odpoledne.
Stejně jako minulý rok budou lektory slyšící
i
neslyšící
zdravotník
spolu
s tlumočníky českého znakového jazyka.
Vaše přihlášky přijímáme na e-mailu
kurzy@jculita.cz. Přihlašovat se můžete
do 23. července. Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR a firma TEVA
Pharmaceuticals ČR, s.r.o.
Přejeme vám krásné prázdniny. V září se
těšíme opět nashledanou.
Text: Milena Čámková
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DeafDance z pohledu lektorky
Kláry Herčíkové
Projekt DeafDance byl pro nás velkou
neznámou a především obrovskou výzvou.
Společně s Milenou Čámkovou a Lucií
Břinkovou jsme se do projektu pustily po
hlavě. Snažily jsme se o propagaci tance mezi neslyšící, což se nám myslím povedlo. Zpětnou vazbou byly pro nás naplněné kapacity tanečních workshopů
a hlavně závěrečného tanečního vystoupení Tanec na zábradlí.

kém čase. Znamenalo to pro nás hodiny
tréninků navíc, větší zodpovědnost a vytrvalost. Někteří tento nápor bohužel nevydrželi až do konce. Největším oceněním
pro naši skupinu je uznání od ostatních.
Kladné ohlasy jsme zaznamenali od našich kamarádů, rodin, kolegů i slyšících
tanečníků, kteří se zúčastnili závěrečného
představení. Zároveň je náš úspěch pro
mne velkým dárkem na rozloučenou, protože odlétám na půlroční studijní pobyt
do Estonska. Po tanečnících se mi bude
stýskat, ale pevně doufám, že se
k lektorování neslyšících opět vrátím. Přeji si, aby všem kurzistům přinášel tanec
radost, pokračovali v něm a žili jím. Jak
řekl Samuel Beckett „Nejprve tanči, pak
mysli! To je přirozený sled věcí.“
S tanečním pozdravem Klára Herčíková

Každý z lektorů pracoval s různými skupinami dětí a studentů. I já měla
své tanečníky, se kterými jsem v říjnu začala s kurzem streetdance. Ze začátku
jsme zkoušeli různé pohyby, cviky a tance. Museli jsme se rozhýbat, získat flexibilitu a nasát trochu techniky. Během
prvních měsíců jsem zjišťovala schopnosti
a možnosti tanečníků, abych s nimi mohla
dál pracovat. Tréninky byly náročné, zapotili jsme se a občas si natáhli i nějaký
ten sval. Většinou byla při tanci legrace,
ale přišla řada i na přísnost. Naše píle se
zúročila ve dvou tanečních vystoupeních,
které jsme stihli nacvičit v poměrně krát11
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Knihovna Ulita
Výpůjční doba během prázdnin:

prvního stupně ZŠ Výmolova.

Během letních prázdnin je knihovna Ulita
zavřená. V případě, že budete chtít
knihovnu navštívit, domluvte se s námi
na e-mailu ulita@jculita.cz.

V květnu 18. se opět uskutečnilo Společné čtení, tentokrát z knihy Jak pejsek a
kočička psali psaní. Svůj dopis do papírové schránky vhodilo celkem 7 dětí ZŠ Výmolova.

Akce v Knihovně
Knihovna Ulita pořádá nadále mnoho akcí pro žáky a studenty ze škol pro sluchově postižené v Praze. Letní sluníčko vybídlo k plné aktivitě, a proto se uspořádalo neuvěřitelných 20 workshopů (13
v květnu a 7 v červnu).
Knihovna Ulita pokračovala v konání zábavné hry Ulitobingo jak pro žáky
1. stupně ZŠ Výmolova, tak pro žáky
2. stupně ZŠ Výmolova a ZŠ Smíchov.
Dalším pravidelným workshopem je Společné čtení s tlumočením, 4. května se
předčítalo z knihy Honzíkova cesta od
Bohumila Říhy. Dětem bylo přečteno pár
úvodních kapitol této nádherné knihy,
čímž jsme je chtěli navnadit, aby si knihu
půjčily a samy Honzíkova dobrodružství
dočetly. Na památku si každý odnesl duhovou kuličku.
Dne 16. května proběhlo další Společné
čtení s tlumočením z knihy O zvědavém
štěňátku příběhu Jak dostalo štěňátko
chuť na med. Příběh o výrobě medu si
přišlo do knihovny poslechnout 9 dětí

Dne 6. května žáci 1. a 2. třídy navštívili
program v Museu Kampa s názvem Pohádka o rytmu a pohybu. Tento program
seznámil děti poutavou formou s díly významných osobností české výtvarné scény.
Pokračovaly i programy v ekologickém
sdružení Tereza. Venkovní program Jarní
probuzení proběhl 10. května, kdy se děti
dostaly do přírody, aby si všimly změn,
které se v přírodě po zimě odehrávají.
Akce S užovkou v umyvadle proběhla
11. května. Žáci putovali s vodou od řeky
až k vodovodnímu kohoutku a zase zpátky přes čistírnu do řeky. Zjišťovali spotřebu vody v domácnosti a navrhovali, jak ji
snížit.
Dne 18. května žáci ZŠ Výmolova
navštívili opět program Jak krtek ke
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kalhotkám přišel a spolu s lektorem odhalovali způsob, jak vzniká oblečení, a vlastnoručně si vyrobili drobnosti ze lnu.
O šest dní později (24. května) vyrazily
děti do Terezy na program Jak se žije papíru, kde si na začátku položily otázky:
Jak vzniká papír? Co se děje s papírem
z modré popelnice? Kolik papírů projde
mým životem?
V měsíci červnu proběhlo v knihovně Ulita posledních sedm zážitkových workshopů v rámci projektu OPPA Brána k jazykům. Nesmělo chybět ani Ulitobingo, které se konalo 2. června pro žáky druhého
stupně ZŠ Výmolova a ZŠ Smíchov,
27. června se konalo poslední Ulitobingo
v rámci projektu, které bylo pro děti
z prvního stupně ZŠ Výmolova.

se naučili rozeznávat zvířata na statku, co
jí, a jak žijí.
Poslední zážitkový workshop ekologického
sdružení Tereza Vodní svět se konal
22. června. Děti tentokrát objevovaly tajemství Dalejského potoka, dozvěděly se,
jaké podoby může voda mít, a proč má
smysl se o vodu starat.
Více informací o proběhlých i připravovaných akcích najdete na http:// sksp.org
v sekcích Knihovna, Novinky nebo Fotogalerie. Informovat se můžete také na
emailu knihovna@jculita.cz.
Příjemné prázdniny Vám za knihovnu Ulita přeje Lenka Krejcárková.
Text a foto: Lenka Krejcárková

Konalo se samozřejmě i Společné čtení
s tlumočením v knihovně Ulita (8. června
byl čten opět příběh Jak štěňátko dostalo
chuť na med, ale tentokrát pro jiné děti
ZŠ Výmolova; 15. června si děti přišly poslechnout příběh z knihy Hafíkova dobrodružství a pomohly Hafíkovi najít nové
kamarády a svou novou paničku.
Dne 20. června navštívili žáci 1. a 2. třídy
program Na statku v Toulcově dvoře, kde
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Multimediální Tvůrčí Dílna
Kroužek MTD ZŠ ve složení Diana Gorolová, Akmaral Mairambek a Barchyn Toktomatová natočil několik dalších krátkých
hraných videí a další zpravodaj v ČZJ.
Členové tohoto malého štábu se také zúčastnili prohlídky Národního památníku
na Vítkově, kde si vyzkoušeli roli moderátorů před kamerou.

stránkách http://sksp.org v záložce Multimediální Tvůrčí Dílna. Účast našich studentů na tomto festivalu podpořilo Ministerstvo kultury ČR.
Text a foto: Leoš Procházka

Mimořádný úspěch MTD
Štáb členů MTD se ve složení Lubomír
Žmolík, Lucie Trubačová, Marek Hecht
a Petr Brandl zúčastnil ve dnech
14.—17. června filmové laboratoře FilmJam v rámci 7. Evropského filmového
festivalu o umění Arts&Film Telč 2011,
kde pod vedením zkušených pedagogů
FAMU vytvořil krátký hraný film. Této
filmové laboratoře se kromě MTD účastnily také štáby AVU a FAMU.
Vytvořené filmy byly na závěr slavnostně
promítnuty veřejnosti a odborné komisi,
která rozhodla o pořadí snímků. Projekce
se mimo jiné zúčastnil vedoucí katedry
střihové skladby FAMU Ivo Trajkov a děkan FAMU Pavel Jech. Vítězem letošní
filmové laboratoře se stal film MTD Rodina je rodina. Cenu města Telč si štáb
MTD převzal z rukou Ivo Trajkova a starosty města na podiu na náměstí. Na druhém místě se umístil štáb AVU a třetí
skončil štáb FAMU. Všechny soutěžní filmy budou ke zhlédnutí na internetových
14
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Kurzy a přednášky JC Ulita
Kurzy
V průběhu května a června docházeli kurzisté do posledních hodin kurzů znakového, anglického a francouzského jazyka,
matematiky, nebo počítačů. Za poctivou
práci a studium během celého roku si jistě zaslouží pochvalu.
Nyní přicházejí prázdniny a všichni budou
mít čas si odpočinout a načerpat sílu do
nových kurzů, které budou dále probíhat
již od září. Pokud máte zájem přihlásit se
do kurzů českého, anglického nebo francouzského jazyka, či kurzu matematiky,
neváhejte a napište na e-mail kurzy@jculita.cz. Rádi pro Vás zajistíme lektory, kteří se Vám budou od září věnovat.
Cena kurzů zůstává stejná 310 kč/h
(v případě více zájemců, max. 4, se cena
rozděluje mezi všechny zúčastněné).
V září Vám budou také nabídnuty termíny skupinových kurzů (pro 5 a více kurzistů). Tyto kurzy se otevřou pouze
v případě dostatečného počtu zájemců.

Jimmy Challis Gore z USA pracuje na
Gallaudetově univerzitě. Po domluvě
s Mediatékou Jazykového centra FF UK
navštívil také Prahu. Čekal ho zde velmi
pestrý program a jeho součástí bylo mimo
jiné setkání Letem světem s Ulitou.
Jimmy vyprávěl o Americe, o životě v ní
a také o životě amerických neslyšících.
Přednášku navštívilo mnoho účastníků,
kteří
rozhodně
nešetřili
dotazy.
V klubovně byla velmi příjemná atmosféra, a tak bylo velmi těžké přednášku
ukončit. Tradiční jídlo tentokrát nebylo
určeno pro diváky, ale právě pro Jimmyho. Připraveny pro něj byly různé druhy
chlebíčků. Tímto bychom rádi ještě jednou poděkovali Jimmymu za přijetí pozvání, dále všem účastníkům, kteří vytvořili příjemné prostředí, a v neposlední řadě
také tlumočníkům z ASL do ČZJ a z ČZJ
do ČJ za skvěle odvedenou práci.

Letem světem s Ulitou
V měsících květnu a červnu proběhly také
poslední dvě setkání přednášek Letem
světem s Ulitou. O zajímavé vyprávění se
postarali Jimmy Challis Gore a Marie Basovníková.
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Poslední přednáškou v tomto školním roce byla přednáška Marie Basovníkové
o Nigérii. Její vyprávění bralo dech. Maruška se zúčastnila pravé nigerijské svatby, zažila spoustu dobrodružství, vyprávěla nám spoustu zajímavostí a vše doplnila
ilustrujícími fotografiemi. Protože přednáška byla domluvena již předtím, než
Maruška do Nigérie odcestovala, myslela
také na všechny účastníky přednášky
a přivezla z Nigérie několik tradičních
sladkostí, které jsme mohli ochutnat.

děti a mládež a střediska volnočasových
aktivit. Také JC Ulita mělo na této akci
svůj stánek. Po celé čtyři dny v areálu
Bambiriády panovala příjemná a pohodová atmosféra. Také počasí nám přálo
a převážně bylo krásně a svítilo sluníčko.
JC Ulita ve svém stánku prezentovalo své
aktivity, propagovalo kurzy a zájemci měli
k nahlédnutí spoustu fotografií z různých
akcí. Aktivita, která ve stánku probíhala,
byla výuka prstové abecedy (děti si poté
mohly z nastříhané abecedy poskládat například své jméno), výuka základních znaků zvířátek ve ZJ (děti si poté právě s těmito nově naučenými znaky zahrály Ulitobingo, které je velmi oblíbené u našich
neslyšících dětí) a pro dospělé byl připraven krátký test ze světa neslyšících. Děti
byly velmi šikovné, znaky se naučily velmi
rychle a moc je to bavilo.

Školní rok je u konce, a během něj jsme
společně procestovali celý svět. Děkujeme
všem, kteří se na těchto přednáškách podíleli a společně tak vytvářeli příjemnou
atmosféru. A jak jinak, přejeme všem
krásné prázdniny a těšíme se od září na
Vaše nové letní cestovatelské zážitky.

Bambiriáda 2011
Ve dnech 26.—29. května 2011 se na Vítězném náměstí na „Kulaťáku“ konal již
třináctý ročník Bambiriády. Na této akci
se prezentují různá občanská sdružení pro
16
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Rodiče byli také velmi snaživí, i když se
ukázalo, že stále si většina lidí myslí, že
znakový jazyk je mezinárodní nebo že
neslyšící lidé jsou označováni jako hluchoněmé. Doufáme, že touto malou osvětou
přispějeme k tomu, aby se tyto mýty rozplynuly.
Na Bambiriádě však nechyběly ani děti
z naší školy, které si připravily pod vedením Evy Henkrichové a Magdy Vojnarové
vystoupení Lev a myš a také účastníci
projektu DeafDance, kteří pod vedením
Lucie Břinkové a Kláry Herčíkové předvedli svá taneční vystoupení.

Přednášky o vzdělávání neslyšících
Na konci školního roku se uskutečnily také poslední dvě přednášky o vzdělávání
neslyšících. První přednáškou provázely
Barbora Kosinová spolu s Evou Fejkovou.
Přednáška se týkala kritického myšlení
u neslyšících dětí. Ačkoliv na této přednášce nebyla účast velká, o to více byla
práce intenzivní a troufám si tvrdit, že
výsledek byl pro všechny velmi uspokojivý
a přínosný.
Poslední odbornou přednášku v tomto
školním roce si připravila Radka Nováková na téma „Znakový jazyk jako jazyk přirozený“.

Text a foto: Soňa Karolová
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PŘÍLOHY
PUBLIKACE Z PROJEKTU OPPA
V následujícím příspěvku bychom vám rádi stručně představili publikace a DVD , které
vznikly v rámci projektu OPPA Brána k jazykům. Podrobněji se s jejich obsahem budete
moci seznámit během závěrečné konference projektu OPPA, která proběhne polovině
září. V závěru konference budou publikace distribuovány zdarma zástupcům jednotlivých
vzdělávacích institucí pro sluchově postižené z celé České republiky.

Čtení nás baví (DVD, tištěná publikace)

Starověké Řecko (DVD I., DVD II.,
tištěná publikace)

Publikace Čtení nás baví je multimediální
učební pomůcka určená neslyšícím žákům
na druhém stupni základních škol. Autoři
publikace představují neslyšícím dětem
nejběžnější literární žánry (bajka, balada,
pohádka, pověst, povídka/román). Publikace obsahuje literární texty, obrazovou
dokumentaci, časové osy, tabulky, hypertextové odkazy, slovník literárních pojmů
a pojmů souvisejících s knihou. Všechny
literární texty jsou přeloženy do českého
znakového jazyka. Pro učitele je k dispozici Manuál (další nápady a náměty, jak
s texty a učebnicí
pracovat). Součástí
učebnice jsou též
testové úlohy, ve
kterých žáci si mohou vyzkoušet své
nově znalosti.

První díl učebnice Starověké Řecko sestává ze dvou částí: Dějiny Řecka a Řecká
kultura.
V Dějinách Řecka se studenti seznámí
s přírodními a hospodářskými podmínkami Řecka, s běžným životem Řeků v době
starověku, s významnými řeckými osobnostmi, ale také s jednotlivými městskými
státy antického Řecka (Athénami a Spartou) nebo s řadou bitev, které se
v antickém Řecku odehrály. V části Řecká
kultura poznají studenti osobnosti antického Řecka z řad básníků, filozofů, vědců,
sochařů a malířů. Seznámí se s povahou
řeckého náboženského systému, nejslavnějšími řeckými svátky, řeckou architekturou, divadlem a literaturou.
V druhém dílu učebnice představují autoři
neslyšícím žákům šest řeckých mýtů
(Odysseovy cesty, Trojská válka, Oidipus
a Antigona, Prometheus, Perseus, Sisyfos).
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Učebnice je určená zejména neslyšícím
studentům středních a učňovských škol.
Byla vytvořena s ohledem na jazykové
potřeby neslyšících studentů. Jedná se
proto o multimediální hypertextovou
učebnici, která obsahuje kromě učebních
textů v českém jazyce také jejich překlad
do českého znakového jazyka. Kromě základního učebního textu se studenti
v učebnici setkají s výkladovým slovníkem
a interaktivními testovými úlohami. Učební text doprovází bohatý ilustrační materiál, interaktivní časové osy, mapy a animace.
Učební text na DVD je možné vytisknout
ve formátu pdf.

Topografie a morfologie jednotlivých
zubů v zubní čelisti (DVD, textová
část publikace připravená k tisku)
Učebnice Topografie a morfologie jednotlivých zubů v zubní čelisti je určena studentům střední zdravotnické školy, oboru
Asistent zubního technika, a studentům
lékařských fakult, oboru stomatologie, jako shrnující text
daného učiva.
Učebnice si klade
za cíl zpřístupnit
odborné texty, které se vyskytují
v řadě jiných odborných učebnic,
neslyšícím studentům. Důraz je kla-

den především na větší přehlednost textu
a jasnost podání látky. Tematicky se
učebnice zaměřuje na obecná témata, jakými jsou morfologie zubů, funkce zubů,
stavba čelisti, zubních řad a zubních oblouků a podrobný popis jednotlivých zubů
v zubním oblouku. Učební látka obsahuje
výběr těch nejpodstatnějších informací,
které se pokouší vyložit co nejsrozumitelněji. Učebnice je bohatě ilustrovaná a obsahuje řadu detailních odborných popisů.

Český znakový jazyk I.-III. pro pedagogy českých neslyšících
(DVD I., DVD II., DVD III.)
Publikace Český znakový jazyk I.-III. je
učebnice českého znakového jazyka určená především pedagogickému personálu
působícímu ve školách pro neslyšící.
Učebnice je koncipovaná pro samostudium a má sloužit jako doplněk k jazykovému vzdělávání v kurzech českého znakového jazyka.
Učebnice sestává ze tří dílů. Každý díl
obsahuje sedm kapitol (lekcí). Každá lekce dále obsahuje úvodní text v českém
znakovém jazyce, který uvozuje téma lekce, přibližně deset interaktivních cvičení
a slovníček vybraných znaků k zapamatování.
Tematicky je učebnice zaměřena na oblasti slovní zásoby a situace spojené
s prostředím školy. Úroveň obtížnosti jednotlivých dílů se mírně stupňuje. První díl
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s dětmi ve škole (při vyučování i mimo
ně) - začátek hodiny, průběh a konec hodiny, zkoušení, testy, hodnocení, přestávka, svačina, dozor v jídelně…
Ve třetím dílu je širší prostor věnován
konkrétním učebním předmětům (český
jazyk a literatura, matematika, chemie
a fyzika, zeměpis, přírodopis, informatika
a dějepis a občanská výchova).
Všechna tři DVD dále obsahují teoretickou kapitolu, jejímž smyslem je postupně
předat pedagogickému personálu informace o vybraných jevech českého znakového
jazyka, o jeho fungování a specifických
jazykových prostředcích, a dále informace, které se týkají kultury komunity českých neslyšících.

Učíme se (nejen) česky
(DVD, textová část učebnice připravená k tisku)
Učebnice Učíme se (nejen) česky je zaměřena na rozvoj psané a čtené formy češtiny u českých neslyšících dětí. Tomuto
hledisku podléhá způsob zpracování učebnice, koncepce i její obsah. Učebnice se
snaží rozvíjet kompetence neslyšících dětí
jednak v psané a čtené češtině a dále prohlubovat jejich všeobecné znalosti o světě, ve kterém žijí.
Ve výkladu gramatiky se autorky zaměřují
zejména na výklad fungování české deklinace (podstatných jmen, přídavných jmen
a zájmen) a české konjugace. Gramatiku
vykládají „po menších částech“, principem

tzv. parcelace gramatického učiva.
V první fázi výuky (Lekce 1–5) se děti setkají se zjednodušeným systémem české
deklinace (např. skloňování je vyloženo
bez rozlišení rodu); v dalších lekcích učivo
rozšiřují a prohlubují. Gramatické jevy
češtiny se autorky dále snaží vykládat
v kontrastu k ČZJ. Snaží se žáky upozorňovat na odlišné struktury a odlišný princip fungování gramatik obou jazyků na
konkrétních příkladových větách. Každá
část gramatiky je zpracována spolu s výkladem daného jevu v ČZJ.
Každá lekce obsahuje slovník nových
pojmů k zapamatování. Jedná se o slovníček výkladový a překladový. Autorky
učebnice se snaží naplnit praktické potřeby psané komunikace neslyšících. V každé
lekci proto žáci rozvíjí určitý sociolingvistický a pragmatický aspekt komunikace.
Učebnice je určena neslyšícím dětem, které dokončují nebo dokončily docházku na
prvním stupni ZŠ. Učebnice není určena
samoukům a je koncipována pro práci dítěte s pedagogem/rodičem. Výklad gramatických jevů vychází z metodických
postupů, které se osvědčily při výuce češtiny jako cizího jazyka. Autorky učebnice
tyto postupy aplikují do výuky češtiny
u neslyšících dětí a dále je přizpůsobují
jejich specifickým výukovým potřebám.
Učebnice je koncipovaná jako DVD nosič,
který zahrnuje (kromě vybraných interaktivních cvičení, překladových částí do českého znakového jazyka a výkladového
slovníku) 2 soubory k tisku: textovou část
učebnice a manuál pro učitele/rodiče.
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Text Anna Cícha Hronová
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PŘÍLOHY
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Převzato z časopisu Řízení školy, 6/2011
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