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Tento rok byl pro naši školu opravdu plodný. V červnu
jsme ukončili projekt OPPA Brána k jazykům. Projekt
podpořil vznik a aktivity Multimediální tvůrčí dílny,
která ve své činnosti nadále pokračuje; pedagogové se
mohli zdarma vzdělávat v českém znakovém jazyce a
v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka a mimo jiné
jsme vydali několik multimediálních i tištěných publikací pro neslyšící žáky a studenty.
Neméně úspěšným byl projekt DeafDance, který
v červnu vyvrcholil tanečním představením v Divadle
Na zábradlí.
V roce 2011 jsme také zahájili účast v mezinárodním
projektu Feel the music of Europe. Studenti střední
školy se účastnili vzdělávacího semináře v německé
laboratoři.
Před pár dny byl schválen projekt OPPA Zvládneme
to sami, který zahájí svou činnost v květnu dalšího
roku.
Doufáme, že nám zůstanete nakloněni a budete se
rádi zúčastňovat připravovaných aktivit a akcí, kterých
do nového roku připravuje opravdu dost.
První akcí nového roku bude 5. ledna přednáška polské neslyšící odbornice Joanny Łachety, na kterou Vás
srdečně zveme.
Přejeme vám do nového roku jen to dobré a spoustu
společných zážitků.
Milena Čámková
koordinátorka JC Ulita
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Bilingvální oddělení MŠ
Mateřská škola v obrazech

návštěva anděla, čerta a Mikuláše

představení v divadélku Muzea policie

Logopedické oddělení MŠ
Co se událo ve školce

nám moc chutnalo.
Oslav není nikdy dost, tentokrát padla řada na

Začátek prosince byl plný akcí. Hned 1. prosince

naši Kačenku, která nám donesla dort se čtyřmi

jsme měli Projektový den. Chodili jsme po škole

svíčkami, a musíme říct, že byl vynikající! Všichni

a vyráběli různé výrobky s vánoční tématikou. To

jsme Kačce pomohli nejen ho spořádat, ale

rodiče koukali, co všechno umíme!

i sfouknout svíčky.

Další den jsme vyrazili do Muzea policie, kde by-

A co nás čeká dál ? No přece Vánoční besídka a

lo divadelní představení Pohádkový semafor, což

prázdniny se Štědrým dnem. Proto děti a kolek-

se nám zrovna krásně hodilo, protože jsme ve

tiv učitelů MŠ přejí všem příjemné prožití vánoč-

školce probírali dopravu. Divadlo se nám moc

ních svátků a bohatou nadílku !

líbilo a zaujala nás také výstava.
V prosinci 5. jsme se trošku báli, protože do školky přišli čerti, a hned dva ! Ale měli s sebou též
anděla a hlavně Mikuláše, který nás bránil a nakonec, po dotazu zda jsme hodní, odměnil dárečky. A aby toho nebylo málo a bříška nám po
sladkostech jen nerostla, byl na řadě sport ! Jeli
jsme, stejně jako na podzim, do tenisového centra v Jinonicích. Tam nás čekal trénink v tenise a
pak mikulášská nadílka s občerstvením, které

Text a foto: Kateřina levá
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Základní škola
První třída v obrazech

tenis v Jinonicích

pouštíme draka

čekání na Vánoce
projektový den

Aktuality z třetí třídy

Tenisové dopoledne s Mikulášem

Třetí třída vystoupila s pohádkovým představe-

Rádi jsme využili pozvání Sokola Jinonice a ve

ním Lev a myš na přehlídce Mluvící ruce.

středu 7. prosince jsme strávili pěkné dopoledne
v tenisové hale a zčásti v klubovně při posezení
u cukroví. Přišli i Mikuláš, čert a anděl a přinesli
nám pěkné dárečky. Paní trenérka se věnovala
zájemcům o tenis. Nejvytrvalejší byly děti z třetí
třídy, ale akce se líbila všem.

představení Lev a myš

Text a foto: Eva Chudomelová
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Základní škola
Letem světem s dětmi základní školy
V úterý 29. listopadu 2011 se v klubovně školy
konala přednáška žáků z 5. a 9. třídy, kde děti
vyprávěly o svých zážitcích z pobytu v Holandsku, na kterém byly v rámci projektu Feel the
music of Europe. Své vyprávění doplnily o fotografie a videa. Přednášky se zúčastnili ostatní
děti naší školy, učitelé, rodiče i studenti ČZJ.
Text a foto: Milada Konvalinová

Střední škola
Exkurze do Jičína

Stužkovací večírek

V úterý 15. listopadu 2011 jeli studenti na od-

Studenti pátého ročníku (Markéta Podešvová,

bornou exkurzi do firmy Dental, kde se vyrábí

Tomáš Chalupa) pro nás připravili stužkovací

různé materiály vhodné pro stomatologickou kli-

večírek, který se konal ve čtvrtek 1. prosince

niku - nejen pro ordinaci, ale i pro laboratoře.

2011 od 18:00. Pozvali nás do restaurace U Mi-

Vše organizoval zástupce ředitele školy David

roslava, která je pod školou. Byli tam studenti

Jorda, byla zajištěna tlumočení do znakového

všech ročníků a také učitelé. Studenti dostali

jazyka. Studenti vyjeli meziměstskou dopravou

stužku, na níž bylo napsáno motto: "Nechápeš?

do města Jičín již brzy ráno v půl osmé. Šli asi

U maturity pochopíš!" Po obdržení stužek byly

půl hodiny do továrny. Pan ředitel výroby je při-

zábavné hry a hrálo se divadlo. Zábava se pro-

vítal a vytvořil pro ně exkurzi na tři hodiny. Stu-

táhla až do pozdního večera.

denti získali bohaté informace o výrobě materiálů, tím se zlepší jejich vědomosti a pochopení

Text: David Jorda

nejen v souvislosti s odborným předmětem protetická technologie, ale i

ve výrobě zubních ná-

hrad. Po exkurzi byli studenti velice nadšení a
vrátili se stejnou cestou do Prahy.
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Internáty a družina
Co se se u nás událo

Začátkem prosince děti podnikly několik výprav
do školní kuchyňky, kde pekly vanilkové rohlíčky

I v měsících listopadu a prosinci na děti čekalo

a perníčky, které si i krásně nazdobily.

mnoho zajímavých akcí a činností.

V úterý 6. prosince nás navštívil Mikuláš

Navštívily pražskou ZOO, vánoční trhy, krmily

s andělem a čertem a obdarovali nás hezkými

labutě a pod vedením paní vychovatelky Marcely

dárečky.

Koubové připravily dort pro Adriana a Lenku,
kteří společně oslavili narozeniny.

putovali za Ježíškem a jeho rodiči Marií a Jose-

Také se děti zdokonalovaly v tančení, sportování
i malování a starší děti pilovaly skautské dovednosti v oddílu Potkani, kam pravidelně dochází.
Ve výtvarném kroužku si děti vyrobily krásné náušnice, ozdoby na stromeček a jejich další výtvarná dílka si můžete prohlédnout v prostorách

Nezapomněli jsme chodit do knihovny na společčtení.

A

s

radostí

se

fem.
V posledním prosincovém školním týdnu nás čekala tradiční vánoční večeře, na kterou jsme si
sami udělali bramborový salát, vyzdobili klubovnu a společně oslavili Vánoce.
A ještě než se rozjedeme domů, navštívíme Vá-

družiny i internátu základní školy.

né

S krásnými rozsvícenými lampiony jsme společně

děti

procvičily

v jazykových dovednostech v rámci hry Ulitobin-

noční besídku dětského domova v Novém Strašecí, na které bude vystupovat Filip Bambula, který v domově bydlí.

go.
Text a foto: Lucie Kábelová
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Jazykové centrum Ulita
Centrum

Ulita

v

listopadu

pořádalo

Nadále pokračují také kurzy českého znakového

Ulitoolympiádu 2011. Této jazykové olympiády

jazyka, které jsou podpořeny Nadačním fondem

se účastnili žáci pražských středních škol pro slu-

Slunce pro všechny a Dobročinným fondem

chově postižené a mohli tak porovnat své jazy-

Phillip Morris ČR (program Vzdělání boří barié-

kové kompetence v českém, anglickém a českém

ry). Kurzů se mohou účastnit zaměstnanci naší

znakovém jazyce. Během konání Ulitoolympiády

školy a rodiče našich žáků.

se pro pedagogy konala přednáška o problemati-

V polovině prosince schválilo zastupitelstvo hlav-

ce státních maturit pro sluchově postižené, kte-

ního města Prahy další projekt OPPA. Projekt

rou vedl Bc. Jan Andrejsek.

nese název Zvládneme to sami a je zaměřen na

Projekt DeafDance se pomalu chýlí ke svému

profesní poradenství a podporu a rozvoj čtenář-

konci. Jeden a půl roku se díky podpoře Národní

ské gramotnosti u žáků středních škol pro slu-

agentury mládež mohli sluchově postižení žáci

chově postižené. Začátek realizace projektu je

věnovat tanci. Taneční kroužky ale nekončí. Od

naplánován na květen roku 2012. Více informací

ledna budou kroužky pokračovat dále bezplatně

přineseme v dalším čísle školního zpravodaje.

a to především díky finanční podpoře firmy
TEVA Pharmaceuticals, s.r.o. V lednu se můžete

Text: Milena Čámková

těšit na DVD, které bude obsahovat videa a fotografie projektu.

Multimediální tvůrčí dílna
MTD SŠ

pravu formou samostatných natáčení, s nimiž se

pokračuje ve své spolupráci s pražskou FAMU a

v následné lekci dále pracuje.

kurzem filmové tvorby pod vedením pedagoga
katedry střihové skladby Tomáše Dorušky. Stu-

MTD ZŠ

denti v současné době pracují s pomalou a trpě-

dokončila podzimní zpravodaj, který je ke shléd-

livost vyžadující technikou pixelace, která umož-

nutí na stránkách školy. V současné chvíli pracu-

ňuje tvůrcům porušovat řadu filmových i fyzikál-

je na přípravě vlastního scénáře a storyboardu

ních zákonitostí (gravitace, lineární plynutí ča-

krátkého hraného filmu.

su,...). Kurz zahrnuje i samostatnou domácí příText: Leoš Procházka
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Kurzy
Pražská Ulitoolympiáda

Toto dřevěné puzzle bylo slepou mapou kontinentu. Když studenti úspěšně puzzle sestavili,

Ve dnech 28. a 29. listopadu se díky podpoře

nic už nebránilo začít v přípravách prezentací.

hlavního města Prahy konal již třetí ročník jazy-

Informace o státě, který si skupina zvolila, měli

kové olympiády – Ulitoolympiáda. Akce byla ur-

studenti možnost čerpat v knihovně Ulita.

čena pro studenty pražských středních škol pro

V policích nacházeli mnoho cestovních průvodců,

sluchově postižené a celkem se jí zúčastnilo tři-

knih a časopisů, které jsou zaměřeny na témati-

cet studentů.

ku cestování.

Hlavním cílem bylo zvýšení motivace sluchově

V závěrečné fázi motivačního dne studenti před-

postižených studentů ke studiu většinového

stavovali ostatním své prezentace v programu

(českého) jazyka, ke studiu jazyka znakového a

Powerpoint. Dozvěděli jsme se tak zajímavé in-

ke studiu jazyka anglického.

formace o Francii, Japonsku, Austrálii, Brazílii a

Protože si myslíme, že nejvíce si člověk procvičí

Jihoafrické republice. Největší úspěch sklidila

jazyky, když cestuje, bylo cestování také moti-

prezentace o Jihoafrické republice.

vem pro celodenní hru. Nejdříve svůj příspěvek

Druhý den probíhalo testování jazyků. Studenti

přednesl Vladimír Šimon, který měl pro studenty

postupně skládali písemnou zkoušku z anglické-

připravenou prezentaci o USA. Je to místo, kte-

ho a českého jazyka a zkoušku z českého znako-

ré sám navštívil a o kterém jim vyprávěl. Jeho
prezentace byla také vzorem pro to, co studenti
ve skupinách budou sami vytvářet.

vého jazyka.
Během doby, kdy studenti psali testy, byla pro
zájemce
Po přednášce se studenti losem papírových kontinentů z klobouku rozdělili do pěti skupin, pěti
kontinentů: Afrika, Asie, Evropa, Austrálie a Jižní Amerika. Každá skupina si poté zkusila svůj

připravena

přednáška

Bc. Jana Andrejska o státních maturitách, zaměřená na studenty se sluchovým postižením.
Kolem tématu státních maturit se rozpoutala živá diskuse.

kontinent cvičně postavit z dřevěného puzzle.
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Ještě týž týden v pátek 2. prosince se všichni

Poslední přednášku o cestování v letošním škol-

studenti vrátili zpět do školy Výmolova, kde byly

ním roce si připravili Mirka Kvasničková a To-

oficiálně vyhlášeny výsledky Ulitoolympiády. Tes-

máš Jelínek, kteří spolu navštívili Jihoafrickou re-

ty vyhodnocovali zodpovědní pracovníci. Všichni

publiku. Afrika není místo, kam se lidé vydávají

studenti obdrželi pamětní list, vítězové prvních,

denně, a tak bylo velmi zajímavé dozvědět se to-

druhých a třetích příček navíc dostali diplom a

lik informací a zážitků, které Mirka a Tomáš za-

hezkou cenu.

žili na vlastní kůži. Ani na této přednášce nechybělo tradiční africké jídlo, na kterém si všichni
pochutnali, a nejen to. Jedna z účastnic přednášky dokonce přinesla lahev „šampusu“, abychom si
společně mohli připít do nového roku.

Veškeré instrukce a aktivity i zadání testů byly
tlumočeny do českého znakového jazyka a obráceně. Akce měla pozitivní ohlas jak u účastníků,
tak i u jejich pedagogů.
Sečteno a podtrženo, přednášky o cestování LeLetem světem s Ulitou

tem světem s Ulitou probíhají již třetím rokem.
Během této doby se ustálila jak podoba předná-

V listopadu nám o Indii vyprávěl Honza Wirth.

šek, tak publikum, které přednášky navštěvuje.

Jeho přednáška byla velmi zajímavá. Dozvěděli

Ráda bych nyní poděkovala všem, kteří na před-

jsme se informace o životě v Indii a o tamních

nášky chodí a vytváří tak velmi příjemnou atmo-

podmínkách. Honza cestoval úplně sám, byl vel-

sféru. Děkuji také tlumočníkům, kteří vždy rádi

mi odvážný. Jak nám ale řekl, nebál se. Na před-

tlumočení přijali, a v neposlední řadě děkuji také

nášce nechybělo ani tradiční indické jídlo, které

všem přednášejícím, kteří byli ochotni připravit si

všem chutnalo.

pro nás prezentace, fotky i vyprávění a udělali si
na nás čas většinou bez nároku na odměnu. Na
další stránce školního zpravodaje uvádím souhrn
všech přednášek, které od roku 2009 proběhly, a
jmenovitě tímto děkuji jednotlivým přednášejícím.
Text a foto: Soňa Karolová
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Přehled všech setkání Letem světem s Ulitou od roku 2009
1. 10. 2009

Pákistán – vzhůru po Karakoramské dálnici

Vojta Filip

5. 11. 2009

Ghana

Alexandra Petrovská

3. 12. 2009

Polsko

David Jorda

7. 1. 2010

Írán

Hana Volfová

4. 2. 2010

Indie

Andrea Musilová

11. 3. 2010

Malajsie

Tereza Mináriková

8. 4. 2010

Slovensko

Roman Vojtechovský

6. 5. 2010

Nepál

Karel Svoboda

18. 10. 2010

Mongolsko

Jana Kvěšková

22. 11. 2010

Wahington, Gallaudetova univerzita

Vladimír Šimon

6. 12. 2010

Americké národní parky

Jan Starý

31. 1. 2011

Bear mountain, Philadephia, Washington

Kateřina Tietzová

28. 2. 2011

Portugalsko

Vojtěch Pražák

22. 3. 2011

Mexiko

Barbora Peřinová

19. 4. 2011

Španělsko

Jana Králová

24. 5. 2011

Kultura neslyšících v USA

Jimmy Challis Gore

21. 6. 2011

Nigérie

Marie Basovníková

11. 10. 2011

Kypr

Miroslav Březina

22. 11. 2011

Indie

Jan Wirth

20. 12. 2011

Jihoafrická republika

Mirka Kvasničková, Tomáš Jelínek

Knihovna Ulita

Výpůjční doba v době vánočních prázdnin
V době vánočních prázdnin je knihovna Ulita
zavřena. Její provoz bude pokračovat od
3. ledna 2012.
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Pozvánky
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Pf 2012
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Fotogalerie

Školní zpravodaj
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„Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem.
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