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ního roku. Tento školní rok byl pro nás opět velmi úspěšný. Ukončili jsme několik projektů a jiné
začali, potkali jsme nové známé z různých koutů
světa i České republiky a poučili jsme se z každého úspěchu i neúspěchu. Červnové číslo našeho
zpravodaje Vám přinese zajímavé uplynulé i budoucí informace o činnosti celé školy. Přejeme
Vám příjemné čtení našeho zpravodaje.
Klára Herčíková
(koordinátorka kurzů Ulicentra)
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Základní škola
První třída
Do 1. třídy nastoupila 9. května nová žákyně Andrea Vaňová.
Do práce ve třídě se Andrejka teprve zapojuje,
učení jí jde dobře a doufáme, že se jí u nás bude
líbit.

a pokud se to
povede, zahrát
ho
třeba
mladším spolužákům.
Protože jsme
zrovna
měli
výtvarnou výchovu, začali
jsme vyrábět a malovat celé loutkové divadlo
s kulisami i oponou. Než děti začaly malovat
loutky, museli jsme se domluvit, jakou pohádku
budeme hrát. Že to musí být pohádka, bylo jasné, chtěli jsme přeci hrát mladším spolužákům.
Děti se rychle domluvily na Perníkové chaloupce
a potom už nebyly k zastavení. Rozdělily si práci
i postavy a malovaly, stříhaly a lepily jedna radost.
Mezitím jsme s paní učitelkou Magdalénou Vojnarovou daly dohromady scénář. Potom už stačilo několik zkoušek a čekala nás premiéra před
diváky.

(Marie Vaňková)

Třetí třída a divadlo
Na začátku dubna děti ze třetí třídy navštívily
divadelní představení studentů JAMU Zlatý kolovrat. Slyšící i neslyšící herci na jevišti vystupovali
v doprovodu loutek a kombinovali znakový jazyk,
mluvené slovo a hudbu.
Pro všechny děti to byl nevšední zážitek a chtěly
co nejdříve
zase nějaké
divadelní
p řed staven í
navštívit. Ale
protože takových představení
není
mnoho, napadlo nás, že
bychom si mohli jedno podobné sami připravit,

V pátek 27. dubna jsme naše představení slavnostně zahráli před
d ě t m i
z p r v n í
a
druhé
třídy. Tamara byla
vypravěčem celého
příběhu,
Sandra
hrála Jeníčka a Laura Mařenku. Robin musel
zvládnout všechny loutky, ale snažila jsem se mu
ze všech sil pomoci. Na naší premiéře bohužel
chyběli Aldo a Lucie, kteří nám celou dobu poctivě pomáhali s přípravami. Myslím, že se nám to
povedlo a že se představení líbilo dětem i jejich
paním učitelkám. A protože v první třídě nějaké
děti chyběly, možná si naši Perníkovou chaloupku zahrajeme brzy ještě jednou.
(Milena Hanáková)
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Základní škola
Feel the Music of Europe

naživo malou kapelou.

Jak jsme vás již dříve informovali, naše škola je
zapojena do projektu Feel the Music of Europe.
Tento projekt je financován Evropskou unií
a spolupracují na něm žáci z Nizozemí, Španělska, Turecka a České republiky. Mezi jediné
neslyšící žáky patří ti z naší Základní školy.
V minulém roce jsme navštívili školu v Nizozemí.
Nyní jsme se stali hostující zemí my. V týdnu od
15. do 18. května k nám přijela výprava 25 žáků
a učitelů, aby se seznámili s naší školou i zemí.

Ve středu nás kolega Sergej Josef Bovkun
naučil umělecky tlumočit píseň od Michaela
Jacksona „Will you be there“ k filmu Zachraňte
Williho. Klára Herčíková s Lucií Břinkovou pro
nás připravily taneční sestavu a Tibor Kálig vyrobil velikou plastiku, kterou si každý mohl výtvarně ozdobit. Moc se nám povedla. Odpoledne
jsme si protáhli těla v lanovém centru a den
ukončili v Tiché kavárně.

V úterý ráno nás přivítala paní ředitelka Věra Pavličková a spolu s panem zastupitelem Petrem Lachnitem nám popřáli pěkné zážitky a
úspěšný celý týden. Poté byli žáci rozděleni do
tří skupin a postupně navštívili vyučovací hodiny.
Zapojili se do her a vnímání hudby v rámci předmětu hudebně dramatická výchova, vytiskli obrázky na nástěnku v učebně výpočetní techniky a
něco málo si vyzkoušeli v laboratoři zubních
techniků na střední škole. Odpoledne jsme se
svezli na bobové dráze a prohlédli si Prahu ze
Žižkovského vysílače. Večer jsme naší návštěvě
dopřáli ochutnat svíčkovou s knedlíky a brusinkami. Večeři nám zpříjemnily české šlágry hrané

Čtvrtek byl pro nás nejnáročnějším dnem.
Celý den jsme strávili vycházkou po Praze. Dopoledne nás na Staroměstské radnici přivítala
radní pro oblast školství paní Helena Chudomelová. Následovala prohlídka sálů, velmi krásný
byl Brožíkův sál, kde jsou vystavená jeho dvě
díla. Největším zážitkem byli apoštolové uvnitř
orloje, kteří čekali na odbití celou hodinu, aby
mohli projít otevřenými okýnky. Ze Staroměstského náměstí jsme se přesunuli na Karlův most,
Pražský hrad a z Petřína jsme se dolů svezli lanovkou. Celý týden jsme zakončili společným
vystoupením v základní umělecké škole kousek
od Anděla.
Dětem i učitelům se u nás moc líbilo. Děkujeme všem za pomoc
s
přípravou,
ale
i s pomocí v průběhu celé této velmi náročné akce. Již teď se těšíme na
další výlet. Tentokrát
navštívíme slunné Španělsko a malé městečko
Almansu.
(M. Kubištová)
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Základní škola
Rozlučka IX. Třídy
V úterý 12. 6. 2012 odjela IX. třída na rozlučkový školní výlet do Plzně. Cestou vlakem jsme se
pěkně zapotili nad zajímavými otázkami, např.
jsme se dozvěděli, že Slunce je veliké jako
1 300 000 Zemí atd. Po příjezdu na nádraží jsme
hned vyrazili do plaveckého bazénu se vyřádit,
poté následoval nákup jídla na zbytek dne a na
ráno. Stihli jsme spoj autobusem do Kaceřova,
kde má pan učitel Tomáš Bogner chalupu. K večeři jsme si ugrilovali špekáčky, program byl bo-

hatý: motivace, vzdělávání, zábavné a sportovní
hry. Také jsme se vyfotili na památku a trénovali
jsme krátké vystoupení na závěr školního roku.
Celou školu čeká překvapení! :-) Jedinou smutnou zprávou bylo, že s námi nemohla jet naše
třídní učitelka Milena Hanáková, tak místo ní
jela Eva Henkrichová. Výlet se vydařil a budeme
na něj rádi vzpomínat.
(text a foto: Tomáš Bogner)
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Střední škola
Projektový den 25. dubna 2012
Dne 25. dubna se od 9 do 16 hodin v naší škole
konal projektový den. Nejprve jsme se rozdělili
na čtyři skupiny. Všichni jsme cestovali po Praze
a navštěvovali jsme různé historické památky.
Každá skupina měla jinou trasu a plnila jiné úkoly. Hlavním cílem projektového dne bylo získat
kvalitnější vzdělání, domluvit se mezi lidmi a poznat Prahu. Když jsme navštívili všechny památky a splnili všechny úkoly, dostali jsme SMS, že
se máme sejít v Tiché kavárně. Tam pro nás bylo připravené další překvapení. Všechny skupiny
navštívily během dne Stavovské divadlo s pamětní deskou Josefa Kajetána Tyla a s tím souvisel
poslední úkol – každá skupina měla nacvičit českou hymnu v českém znakovém jazyce.
Na závěr proběhlo vyhlášení výsledků. Vítězná
skupina dostala za odměnu jahodový dort. Na
druhém místě se umístily dvě skupiny se stejným
počtem bodů, tak dostaly dohromady čokoládo-

vý dort. Poslední skupina zůstala bez odměny,
ale ostatní skupiny se s ní o dort rozdělily.
Moc děkujeme za podporu naší škole a všem našim češtinářům.

(Daniela Kubíková, Lucie Trubačová, Alena Žofková, Lukáš Burýšek
a Lubomír Žmolík, studenti SŠ Praha – Radlice)
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Střední škola
Celostátní sportovní hry sluchově postižené
mládeže
9. 5. – 11. 5. 2012
Naše škola SŠ, ZŠ
a MŠ pro SP, Praha
5, Výmolova pořádala 31. celostátní
sportovní hry sluchově postižené mládeže, které se konaly od středy 9. května do
pátku 11. května na sportovním hřišti pod ZŠ
Campanus, Praha 4 - Chodov. Hřiště malé kopané a volejbalové haly byly na stejném místě jako
atletické hřiště. Hala stolního tenisu byla v TJ
Elizza Praha, Praha 4. Sportovních her
se zúčastnilo sedm středních škol z České republiky, celkem asi 130 osob včetně pedagogických
doprovodů. Sportovci z mimopražských škol
přespali v Top Hotelu Garni v Praze na Chodově.

Gratulujeme naším sportovcům za úspěch!!!

Celkové výsledky studentů naší školy byly dobré,
dostali 3 medaile. Tomáš Chalupa dostal bronzovou medaili za skok vysoký, Monika Goldefusová
bronzovou medailí za běh (100 metrů) a poslední stříbrnou medaili dostaly dívky v běhu 4x100,
to byly Monika Goldefusová, Daniela Kubíková,
Kateřina Bauerová a Lucie Trubačová.
Exkurze do památníku Terezín 16. 5. 2012
.
Studenti prvního ročníku byli na exkurzi v památníku Terezín v doprovodu Evy Zichové a Davida Jordy. K nim se přidala skupina studentů ze
Švédska, která přijela na školní výlet do České
republiky s cílem poznávat české studenty z naší
školy a také českou historii. Společně navštívili
koncentrační tábor (Malá Pevnost).
Po exkurzi si dali oběd v Centru sociálních služeb Klobouk Diakonie, byl vynikající. Po jídle se
šli podívat na krematorium a márnici v Terezíně,
po prohlídce jeli autobusem o Prahy pěkně unavení.
(David Jorda)
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Střední škola
Exkurze do památníku Terezín 16. 5. 2012
9. 5. – 11. 5. 2012

Workshop se švédskou neslyšící skupinou 21.
5. 2012
Naši studenti prvního ročníku připravili pod vedením Zuzany Hájkové workshop pro švédskou
skupinu, cílem byla výměna užitečných informací
(rozdíl mezi švédskou a českou kulturou, školstvím pro sluchově postižené, typická gastronomie). Švédští studenti prezentovali ve švédském
znakovém jazyce a Marie Mašlaňová překládala
do českého znakového jazyka. Přednáška představovala Švédsko jako zemi a jejím tématem
byly také podmínky pro neslyšící a tlumočnická
služba ve Švédsku. Naši studenti také prezentovali. Paní učitelka Hájková připravila typické
české pohoštění pro švédskou skupinu: tlačenka
s cibulí a octem a také olomoucké tvarůžky.
Švédové přinesli pastu z kaviárů, marinované sledě se cibulí a křehký vícezrnný chléb.
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Internát
Šmoulové vychovatelky Soni
Jak už víte z předchozího čísla, od února pracuji
nově na internátu. Protože moje skupinka dětí je
tak malá a roztomilá, říkám jim často „Šmoulíci“.
Společně zažíváme mnohá dobrodružství, zábavu
a občas i perné chvíle. Je toho opravdu hodně,
tak se s Vámi podělím jen o zážitky poslední doby.
V dubnu oslavila Terezka dvanácté narozeniny.
Společně jsme připravili Krtkův dort. V kuchyni
se z nás stali velcí „kuchtíci“. Potom jsme vyjeli
do města koupit Terezce nějaký malý dárek. Vybrala si svítivé propisky a měla z nich velkou radost. Večer jsme si udělali v klubovně malou
oslavu, na které Terezka sfoukla svíčku, nakrojila
dort a se všemi se podělila. Nutno říct, že dort
byl moc dobrý.
Se sdružením Tereza jsme prošli již dva výukové
programy – Jarní probuzení a Mravenčení. Děti
se učily poznávat probouzející se jarní přírodu,
stromy, kytičky, broučky a v druhém programu
také život mravenců.

ťátko, kde většinou svačíme. Další aktivitou,
kterou mají děti velmi
rády, je plavání. Do
aquaparku na Barrandov by jistě děti trefily
už samy. Na tobogánech a ve vířivkách se
děti vždy pobaví a vyřádí. I ti nejmenší už se
osmělili a vody už se
nebojí. Co jsme v nedávné době vyzkoušeli, byl také minigolf ve Stodulkách.
Velké akce, které se
na internátu udály,
byly oslava čarodějnic a májová slavnost. Škola byla na
chvíli plná čarodějů
a čarodějnic, ale nikdo se jich naštěstí nebál. V knihovně se děti
seznámily nejen s malou čarodějnicí, ale i s mnoha dalšími známými čaroději. Večer jsme společně opékali špekáčky. Májová slavnost byla ve
znamení soutěží a především šermířů a rytířů. Ti
dětem ukázali svá bojová umění. Děti toto vystoupení velmi zaujalo. Samy si dokonce mohly
vyzkoušet použít meč nebo mačetu, stejně tak i
rytířskou výstroj.
Z výstav jsme navštívili například Lego výstavu v
OC Šestka nebo výstavu igráčků na Petříně.

Co se týče sportu, rádi navštěvujeme lesy na Cibulce, kde se v lese mohou děti pořádně vyběhat, nadechnout se čerstvého vzduchu,
postavit nějaký domeček a
příjemné je také malé hřiš-

Na závěr bych ještě ráda napsala, že ke šmoulí
partě Michalce, Lukáškovi, Matějovi, Štefánkovi
a Terezce přibyla také nová holčička Andrejka.
Doufáme, že se jí u nás bude moc líbit.
(Soňa Karolová—vychovatelka)
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Ulicentrum
Ulicentrum zahájilo v dubnu a květnu několik
zcela nových projektů.

Prvním projektem je AKCE! – filmová laboratoř
neslyšících studentů pod vedením pedagogů FAMU. Projekt začal konkurzem do filmového štábu, kterého se zúčastnili neslyšící zájemci o filmovou tvorbu. Konkurz vybral deset mladých
nadějných studentů, kteří se v současné době
účastní řady filmových seminářů a dílen. Tyto
semináře a dílny, které vedou pedagogové FAMU (Tomáš Doruška, Ivo Trajkov, Verica Trajková, Martin Čihák, Adam Brothánek) připraví
studenty na natáčení jejich autorského filmu,
které bude probíhat první týden v červenci. Od
srpna bude probíhat střih filmu a postprodukce,
na podzimním festivalu FamuFest se můžete těšit na slavnostní premiéru. Česká televize se štábem Televizního klubu neslyšících chystá o projektu dvacetiminutový dokument.
Projekt podpořilo Ministerstvo kultury České
republiky.

Dalším významným projektem, který byl zahájen
na začátku května je nový projekt podpořený
v rámci OPPA (Operační program Praha adaptabilita) Zvládneme to sami – profesní poradenství a podpora a rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků SŠ pro sluchově postižené. Projekt je určen pro neslyšící a nedoslýchavé žáky
pražských středních škol pro sluchově postižené.
Mezi hlavní cíle projektu patří co největší možné
uplatnění cílové skupiny v dalším vzdělávání, budoucím zaměstnání i životě, zvýšení orientace
cílové skupiny v oblasti profesního poradenství
a orientace na trhu práce, zvýšení jazykových
kompetencí a čtenářské gramotnosti v českém
jazyce u cílové skupiny a využití metody EEGBiofeedback pro zlepšení studijních výsledků
a zvládání stresu.

Projekt nabídne neslyšícím a nedoslýchavým žákům několik aktivit, které začnou v září příštího
školního roku:

Workshopy profesního poradenství – žáci se
budou moci účastnit workshopů profesního poradenství, které budou tvořit 3 bloky 13 workshopů (nejprve pro žáky naší školy, poté pro žáky
školy v Ječné a Holečkově ulici).
Účastníci workshopů budou moci využívat individuálních konzultací s odborníky (sociální
pracovník, speciální pedagog, psycholog, pracovní konzultant…).
Kurzy čtenářské gramotnosti pro neslyšící
a pro nedoslýchavé – kurzy jsou určeny pro žáky všech pražských středních škol pro sluchově
postižené
EEG – Biofeedback a jeho využití pro lepší studijní výsledky žáků – tato aktivita je určena pro
žáky naší střední školy. Metoda EEGBiofeedback je moderní metodou, která má na
základě klinických studií velmi příznivý dopad při
zlepšování soustředění, poruch učení, poruch pozornosti, stresu, depresích, trémě, napětí.
Poslední aktivitou projektu je vytvoření druhého
dílu publikace Čtení nás baví, která bude vytvořena v on-line podobě.
Více informací o projektu naleznete na webových stránkách školy www.vymolova.cz.

Na konci prosince vyjde díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy on-line publikace Prevence ve stomatologii a základy dentální hygieny
pro neslyšící (studijní text).
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Ulicentrum
Publikace (studijní text) Prevence ve stomatologii a základy dentální hygieny by měla rozšířit publikace určené pro obor naší střední školy
Asistent zubního technika a žákům v předmětu
Stomatologie přiblížit obsah předkládaného učiva. Publikace by kromě využití ve výuce SP žáků nalezla využití také při přípravě tlumočníků
znakového jazyka pro tlumočení této problematiky, a v neposlední řadě by přispěla k šíření nezkreslených informací mezi SP veřejnost. Vzhledem k tomu, že psaný odborný text bude jazykově upraven pro jazykové dovednosti SP žáků
(srozumitelný text na jazykové úrovni B1-B2
Společného evropského referenčního rámce) a
kromě překladu do českého znakového jazyka
bude obsahovat názorné ilustrace a instruktážní
videa, bude publikace využitelná i ve výuce slyšících dětí.
Publikace bude zohledňovat vzdělávací potřeby
SP osob, všechny informace na DVD budou přeloženy do českého znakového jazyka a budou
doplněné názornými ilustracemi a videoukázkami. Informace v publikaci budou také v psané
formě českého jazyka a tak bude publikace přístupná jak slyšící, tak neslyšící populaci. Odborný text bude v publikaci přeložen do českého
znakového jazyka rodilými mluvčími. Text bude
jazykově upraven pro potřeby sluchově postižených osob. Texty a překladová videa doplní názorné ilustrace, animace a instruktážní videa.
Aby publikace splnila požadavky na interaktivní
učebnici bude každá kapitola doplněna o testové
úlohy. Testy budou obsahovat vyhodnocení
správných odpovědí, včetně vyjádření procentuální úspěšnosti. Publikace tak bude přístupná
nejen široké neslyšící, ale i slyšící veřejnosti.
Pro co největší a nejsnazší využití bude publikace vydána elektronicky. Na webové stránce školy
budou moci zájemci publikaci využít on-line či si
ji stáhnout do svého počítače.

Obsah publikace bude zohledňovat sylabus učiva
Prevence ve stomatologii a základy dentální
hygieny v předmětu Stomatologie:
• obecný úvod do problematiky (učiva)
• vznik zubního kazu, zubního kamene
• správná technika čištění zubů
• výběr vhodných pomůcek k čištění zubů
(kartáček, mezizubní kartáček, solo kartáče…)
• prostředky ústní hygieny (ústní vody, ústní
pasty,…)
• potraviny ovlivňující vznik zubního kazu
• péče o chrup u dětí (kdy začít čistit zuby, kdy
navštívit poprvé zubního lékaře…)
• ukázková návštěva v ordinaci dentálního hygienisty

Dalším, již tradičním projektem, který také podpořil Magistrát hlavního města Prahy je Ulitoolympiáda 2012, která bude i tento rok určena
žákům pražských škol pro sluchově postižené.
Na podzim příštího školního roku tak budou moci žáci těchto škol opět poměřit své síly v českém, anglickém a českém znakovém jazyce.

Školní rok uzavřeme 26. června přednáškou
v rámci projektu Kurzy českého znakového jazyka pro pedagogy, který podpořil Nadační
fond Slunce pro všechny a Dobročinný fond
Phillip Morris. Přednáška na téma Vyjadřování
času v psané češtině neslyšících povedou lektorky z Institutu specializovaného vzdělávání Mgr.
Radka Nováková a PhDr. Klára Richterová. Srdečně všechny na tuto přednášku zveme.
(text: Milena Čámková)
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Ulicentrum
Ulicentrum na Bambiriádě

Stejně jako každý rok se Ulicentrum zúčastnilo
pražské Bambiriády, tentokráte pod novým názvem. Opět se organizace představila veřejnosti
a hlavně dětem, kterým se náš stánek moc líbil
a několikrát se tam vracely. Velkým přínosem
pro nás byla přítomnost Josefa Sergeje Bovkuna,
kterého se děti mohly přímo ptát na kulturu
neslyšících. Byly tak ve styku s rodilým mluvčím
a zástupcem této komunity. I přestože jsme na
Bambiriádě strávili pouhé dva dny, měli jsme
úspěch a doufáme, že si všichni náš stánek budou v dobrém pamatovat a příště je přivítáme
znovu.
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Knihovna Ulita
V policích knihovny Ulita najdou čtenáři spoustu
krásných knih, které přibyly do polic hlavně díky
projektu OPPA - Brána k jazykům, ale nyní také
díky drobným dárcům a díky hříšníkům, kteří
půjčené knihy vrací pozdě, a tak musí zaplatit
poplatek za pozdní vrácení.
Konkrétně se jedná o tyto publikace:
Hry a úkoly z říše fantazie
Broučci od Jana Karafiáta
Perníková chaloupka, Červená karkulka - dvojjazyčné pohádkové knihy
Pětiminutovky pro ZŠ - Matematika, Český jazyk
Kuna nese nanuk - Zábavná cvičení z češtiny
Cvičení paměti pro soukromý život i povolání
Čeští a slovenští prezidenti
Statek - barevné kreslení se zvířátky
Dvojčata v akci od Vojtěcha Steklače
Archeolog - neobvyklá povolání od Zuzany Poláškové
Živá minulost – encyklopedie
Tajemství českého lesa - česká příroda v unikátních fotoobrazech
Dávné civilizace - atlas historie
Autorské právo
Časopisy: Moderní vyučování, Speciální pedagogika, Čtenář, Mateřídouška atd.
Knihovna je otevřena každý všední den:
pondělí-čtvrtek od 13.00 do 16.30
pátek od 12.00 do 14.00
O velkých prázdninách bude knihovna pro veřejnost uzavřena, návštěvu lze individuálně domluvit na e-mailu knihovna@vymolova.cz.
V knihovně se stále konají některé pravidelné
akce, jako zábavná hra Ulitobingo, Společné čtení a jiné akce k příležitosti různých oslav a významných dnů.
Během března a května se v knihovně konalo několikeré Sekání s oblíbenou knihou, Evropský
den mozku, Velikonoční tvoření, Noc s Andersenem, Čarodějnické čtení, Den Slunce, Májové
čtení v rámci Májové slavnosti pořádané internátem a družinou školy Výmolova. Více o jednotlivých akcích níže.

V březnu 5.–9. proběhl v knihovně Ulita tzv. Týden čtení. Pro děti byl připraven bohatý program. Společně se svými vychovateli navštěvovaly knihovnu, aby si zde vybraly hezkou knihu,
kterou si přečtou. Poté jsme se sešli, abychom si
o našich oblíbených knihách popovídali. Kromě
těchto akcí bylo pro děti připraveno i Společné
čtení a zábavná hra Ulitobingo, nyní na téma
oblíbené postavy z dětských knih.
Knihovna Ulita slavila také Evropský den mozku (12. a 13. března). Lektorka Andrea Kalců
dětem vysvětlila co to mozek je, kde ho v těle
najdeme, jak pracuje a jak ho můžeme trénovat.
Vše bylo dětem ukázáno názornou formou a za
pomoci modelů lidského těla a mozku.
Ve dnech 27., 28. a 29. března knihovna Ulita
připravila pro děti celosvětovou akci zvanou Noc
s Andersenem. V úterý a ve středu bylo pro děti
připravené zábavné odpoledne, při kterém zažívaly dobrodružství spolu s Kocourkem Klubkem.
Děti si společně příběh přečetly a poté šly soutěžit do okolí školy. Ve čtvrtek byla pro děti přichystána celoodpolední a celovečerní zábava.
Program uvedla úvodní kapitola z knihy Domeček pro šneka Palmáce. Děti se pak vydaly spolu
se svými vychovateli na odpolední túru do Prokopského údolí, kde je čekalo mnoho soutěží a
úkolů. Po návratu zpět do školy jsme si uvařili
společnou večeři a po jejím snědení se přemístili
do knihovny Ulita, kde jsme si o prožitých zážitcích z odpoledne pověděli. Dali jsme tak společně dohromady celý příběh o šneku Palmáci a jeho domečku. Nakonec se unavené děti přemístily
na internát školy, kde společně ulehly ke spánku.
Velikonoční tvoření se v knihovně Ulita konalo
3. dubna, kdy si děti mohly přijít vytvořit velikonoční dekorace - vajíčko, beránka, kuřátko.
V dubnu 26. se konalo Čarodějnické čtení. Děti
nejprve zhlédly příběh o Malé čarodějnici, poté si
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Knihovna Ulita
ho společně přečetly spolu s tlumočníkem znakového jazyka a nakonec je čekalo odpoledne plné
her a soutěží okolo školy.
Knihovna Ulita slavila Den Slunce 3. května.
Pro děti bylo připraveno krátké vyprávění o
Slunci a potom si každý vyrobil své papírové sluníčko.
Ke konci května 22. se knihovna Ulita zapojila

do Májové slavnosti, kterou pořádal internát a
družina při SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené,
Praha-Radlice. V knihovně se četla kniha „Jak
bylo malé růžové slůně jednou velmi smutné a
jak všechno dobře dopadlo“. V okolí školy probíhaly hry a soutěže. Nakonec přišlo překvapení ve
formě šermířů, kteří nás uvedli do období Vikingů svou výzbrojí i výstrojí. Děti si mohly zkusit,
jak je taková výzbroj těžká, jak je výstroj bezpečná a jak takový boj Vikingů vypadal.
(text a foto: Lenka Krejcárková)

Nové knížky v knihovně Ulita:
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Fotogalerie — Internát, Knihovna Ulita
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Co nás čeká?
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Škola Výmolova a Ulicentrum Vám přeje krásné,
slunečné a odpočinkové prázdniny.

Školní zpravodaj
Vydává: Ulicentrum při SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5
Zpracovala: Klára Herčíková
Vydání: číslo 2, červen 2012
Kontakt: skola@vymolova.cz
http://vymolova.cz

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