
 

   

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ 
Listopad 2012 

Milí čtenáři, 

opět je tu nové vydání našeho Školního zpravoda-

je, první ve školním roce 2012/2013. Od září se 

děti nejen pilně učily, ale také se zúčastňovaly 

různých zajímavých akcí a užily si spoustu zába-

vy, o čemž se můžete dočíst v sekci MŠ a  ZŠ. 

I do lavic střední školy zasedli noví žáci, kteří se 

aktivně zapojili do dění ve škole. Středoškoláci se 

hlavně zapojovali do kulturně-vzdělávacích akcí, 

které pro ně připravovali pedagogové, a různých 

výstav a veletrhů. Další částí školy Výmolova je 

také Ulicentrum a knihovna Ulita. I letos pracuje-

me na různých projektech, o kterých se dozvíte 

více na dalších stranách zpravodaje. 

Vaší pozornosti nesmí uniknout pozvánky na ná-

sledující akce a doufáme, že se na nich společně 

shledáme. 

Přejeme Vám příjemné čtení. 

                        Klára Herčíková 

           (koordinátorka kurzů Ulicentra) 
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Základní a mateřská škola 
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Škola v přírodě 

Krásnou školu v přírodě si užilo v týdnu od 8. do 
12. října asi 25 dětí ze základní a mateřské školy. 
Vyjeli jsme stejně jako vloni do Špindlerova Mlý-
na v Krkonoších. Ve Švýcarské boudě jsme byli 
opět velmi spoko-
jeni s ubytováním 
a výborným jíd-
lem. Počasí nám 
umožnilo trávit 
co nejvíce času 
venku - ať už na 
hřišti u hotelu, na 
procházkách nebo 
na delších výle-
tech. 

Děti ze čtvrté třídy došly dokonce přes Zlaté ná-
vrší až k prame-
nu Labe! Upro-
střed týdne si 
děti pohrály 
v aquaparku ve 
Š p i n d l e r o v ě 
Mlýně, cestou 
zpět ty mladší 
ocenily odvoz 

autem, který nám nabídl ochotný správce chaty.  

Celý pobyt jsme prožili ve 
velmi pěkné, pohodové atmo-
sféře. Z krátkého, ale zážitky 
nabitého, programu jsme od-
jížděli všichni spokojeni. 

Den s Městskou policií  

Velmi hezkou akci pro děti 
připravila Městská část Pra-
ha 5. Děti se podívaly na ukázky z výcviku poli-
cejních psů, mohly se posadit do policejního au-
ta, na motorku a největší atrakcí byli dva nád-
herní koně. Děti si je mohly pohladit, nakrmily je 

m r k v i č k o u 
a jen litovaly, 
že se na nich 
n e m o h o u 
svézt. Proč se 
to nesmí 
a ještě mno-
ho dalších 
za j ímavost í 
se dozvěděly 
od policistky, 

která trpělivě odpovídala na dotazy dětí i dospě-
lých. Na závěr ještě každé dítě dostalo plyšovou 
hračku. 

(Text a foto: Eva Chudomelová) 

Sportovní dopoledne ve Sportcentru 
Radlice  

Ve středu 26. září 2012 uspořádalo Sportcentrum 
Radlice sportovní setkání pro děti pražských zá-
kladních škol pro sluchově postižené. Po delší 
době se tak opět setkaly děti z Ječné, Holečkovy 
a Výmolovy. 

Pro děti byl připraven pestrý program. Starší 
i mladší kluci změřili síly v malé kopané, mladší 
děvčata v přehazované a starší děvčata v ping-
pongu. A protože cílem bylo nejenom strávit od-
poledne sportem a pohybem, ale také poznat se 
a seznámit se, soutěžily děti ve smíšených druž-
stvech. V každém družstvu byl někdo z Ječné, 
Holečkovy a Výmolovy. I přes počáteční rozpaky 
z neznámých spoluhráčů se sportovní nadšení 
rychle rozhořelo v plné síle a každý se snažil při-
nést týmu svým výkonem cenné body. Během 

oběda se body sečetly a po obědě se vyhlásili ví-
tězové. Di-
plom a me-
daile zbyly 
na každého. 
Kdo vyhrál, 
nebylo nako-
nec to nej-
důlež itějš í . 
Radost ze 
vzájemného 
setkání byla 
tou největší výhrou pro každého. Celé akci přálo 
opravdu nádherné, téměř ještě letní počasí. 

Organizátorům v čele s panem Tomášem Brau-
nem za všechny děkujeme.  

(Text a foto: Milena Hanáková) 
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Návštěva výstavy Jakuba Schikanedera 

Ve středu 5. září navštívili studenti střední školy 
v doprovodu svých učitelů výstavu obrazů Jaku-
ba Schikanede-
ra, která se ko-
nala ve Vald-
štejnské jízdár-
ně v blízkosti 
Pražského hra-
du. Malíř Ja-
kub Schikane-
der žil v letech 1855 – 1924 a jeho obrazy jsou 
typické melancholickou náladou a častými moti-
vy pražských ulic a zákoutí. 

Díky osobním kontaktům paní učitelky Táni 
Vejdovské jsme měli na výstavě zdarma zajištěnu 

p r ů v o d k y n i 
z Národní gale-
rie, která nás 
nejen informova-
la o zajímavých 
životních oka-
mžicích uznáva-
ného malíře, ale 
i zasvětila do 

symboliky některých jeho slavných obrazů. Tím 
patrně zcela nejslavnějším je obraz Vražda 
v domě. 

Většina studentů sledovala výklad průvodkyně 
s opravdovým zájmem a někteří z nich se také 
často zapojovali do diskuze nad jednotlivými ob-
razy. Nás učitele potěšilo, když se nám na závěr 

paní průvodkyně 
svěřila, že s takto 
příjemnými a moti-
vovanými studenty 
se setkává málokdy. 

Velké poděkování 
patří nejen jí, ale 
i oběma skvělým tlumočníkům Janě Servusové 
a Fedoru Krajčíkovi, pro které bylo tlumočení 
č a s t o 
abstrakt-
ního vý-
k l a d u 
v e l k o u 
výzvou. 

Výstava 
měla být 
v říjnu 
po šesti 
měsících 
trvání ukončena, ale pro skutečně velký zájem 
návštěvníků byla prodloužena až do 13. ledna 
2013. Pokud jste ji ještě nenavštívili, vřele vám ji 
doporučujeme! 

(Text a foto: Jan Andrejsek 

zdroj obr.: http://www.schikaneder.cz/texty-k-vystave/vrazda-v-dome) 
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Střední škola 

Běh barokní Prahou 

Dne 7. září 2012 se studenti naší školy rozeběhli 
po Praze. Profesor Motýl, t. č. majitel reklamní 
agentury, je požádal, zda by pro něj vytvořili ně-
kolik zajímavých fotografií. Podobu fotografií 
i způsob, jakým má být památka zdokumentová-
na, jim přesně popsal ve zprávě, kterou si před 
svojí výpravou přečetli. Jednalo se výhradně 
o památky z doby barokní. Trasa končila v jedné 
malebné kavárně, ve které fotografie odevzdali 
panu profesorovi, a vypravili se domů. 

Cílem této motivační hry na začátku letošního 
školního roku bylo navázat na exkurzi do Vald-
štejnské jízdárny, kde studenti zhlédli výstavu 
malíře Schikanedera. Uvědomit studenty o tom, 

v jakém prostoru byla výstava instalována, 
a propojit jejich 
školské znalosti 
s prožitkem reál-
ného prostředí 
Prahy. Studenti 
navštívili více 
jak šest praž-
ských barokních 
p a m á t e k 

(kostely, kláštery, zahrady, sochy, ...) a na Bílé 
hoře, kde projektový den začínal, si připomněli 
události roku 1622 spojené s obdobím českého 
baroka. 

                                               (Text: Anna Cícha Hronová) 

http://www.schikaneder.cz/wp-content/gallery/04-vrazda-v-dome/vrazda-v-dome.jpg
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Běh barokní Prahou—foto 
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Střední škola 

Beseda s Mirkou Knapkovou 
 

Studenti byli pozváni v pondělí 24. září 2012 na 
besedu ve firmě Cushmann & Wakefield, které 
byla přítomna olympijská vítězka ve veslování 
(Londýn 2012) Miroslava Knapková. Studenti 
byli velice nadšení a kladli různé otázky. Větši-
nou otázky směřovaly k výkonům a tréninkovým 
metodám olympioničky. Miroslava Knapková při-
nesla a ukázala nám svou pravou olympijskou 
medaili, prostě zlatou. Medaile je pozlacená 

a velice krásná, ale zároveň i těžká. 

Beseda byla báječná. Na závěr se všichni studen-
ti s Mirkou vyfotili. 

(Text: David Jorda) 

Výstava Pragodent 2012 s prvním roč-
níkem 

Dne 11. října 2012 se jeli studenti prvního roční-
ku podívat na Výstaviště na výstavu Pragodent 
2012, doprovodil je odborný učitel David Jorda 
s tlumočníci Pavlou Bognerovou. Na výstavě 
jsme shlédli různé stomatologické pomůcky, ná-
stroje a přístroje nejen pro ordinaci zubního lé-
kaře, ale i pro stomatologické laboratoře. Na vý-
stavě jsme poznávali hodně nových a moderních 
pomůcek a vybavení nejen pro opravu zubních 

korunek, ale i pro implantáty. Na videu jsme se 
podívali, jak se do kosti implantát nasazuje. Vše 
bylo prokládáno výkladem učitele: k čemu a proč 
se co používá, … Výstava byla senzační a pro 
studenty přínosná, mnoho se dozvěděli i se nau-
čili. 

(Text: David Jorda) 
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Hned od prvního školního dne jsme se na inter-
nátu vrhli do plného pracovního nasazení. Děti se 
vydaly na dětský ostrov, kde probíhal farmářský 
jarmark, plnily různé úkoly, sbíraly razítka a za 
vyplněnou kartičku dostaly i malou odměnu. Mi-
mo to si zkusily upéct placičku, vymodelovat hlí-
nu a vyrobit ozdobu z drátku. 

Velký úspěch sklidily také akce pořádané v KC 
Modřany, kde proběhla výuka JOJA (lektor učil 
děti různé triky) a výuka žonglování. V obou pří-
padech jsme si užili spoustu zábavy a děti se ta-
ké pořádně procvičily. 

Ani chvíli jsme nezaváhali a další den vyrazili na 
výstavu konanou na Novoměstské radnici – Hry 
a hlavolamy. Název mluví sám za sebe, děti si 
skutečně pořádně lámaly hlavičky s nelehkými 
úkoly. Vše se ale v pohodě zvládlo a o zábavu 
bylo postaráno. 

V říjnu se konalo neméně aktivit. Z těch větších 
zmíním výstavu Letadla zblízka, Lego hraní, vý-
let do Dubé Deštné, Kočka pouť na Výstavišti 
a akci „Švadlena“. Část internátních dětí odjelo 
také na školu v přírodě. Děti, které zůstaly na 
internátu vyrazily na zmíněný výlet do dětského 
domova v Dubé Deštné, kde bydlí Štefan. Setká-
ní to bylo velmi příjemné, přijetí vřelé a děti nad-
šené. Přínosné to bylo jistě pro obě strany. Šte-
fan nám rád představil svojí rodinu a provedl nás 
domem i okolím. Společně s našimi dětmi si za-
hrály děti z DD přátelské utkání ve fotbale a po-
tom už jsme se jen neradi rozloučili a utíkali na 
autobus. 

Poslední velkou akcí, kterou internát ve spolu-
práci s k knihovnou Ulita pořádali, byl workshop 
„Švadlena“. 

Beseda se švadlenou Pavlínkou, která byla naplá-
novaná na půl hodiny se nám protáhla na hodinu 

a půl, a kdyby nás netlačil čas, věřím, že by se-
tkání trvalo ještě déle.Vyprávění Pavlínky děti 
velmi zaujalo, doslova hltaly každé její slovo 
Všichni se mohli vzájemně změřit, některé děti 
své vlastní míry docela překvapily Všichni si také 
zkusili malovat střih a nastříhat látku, poté zavr-
šili činnost šitím na šicím stroji. Po besedě 
s Pavlínkou byl pro děti připraven také obchod 
s oblečením (tímto ještě jednou děkuji všem, kdo 

přispěli svým oblečením), kde děti měly volnou 
ruku v nakupování. Že je to velmi bavilo snad 
nemusím ani říkat. Vyvrcholením celé akce měla 
být podle plánu módní přehlídka, avšak kvůli 
viróze, která se mezi děti velmi rychle rozšířila, 
bude módní přehlídka přesunuta na jindy. Ter-
mín se od nás určitě dozvíte a budete-li chtít, 
jste na módní přehlídku srdečně zváni. 

Na závěr jen krátce k osazenstvu internátu. Po 
roce se k nám opět vrátila Markétka Redajová 
a nově jsme na internátu přivítali velmi milou 
dívku Tuyet Thu Chi, která do party zapadla 
hned od první chvíle. Kdo by si nebyl jistý, které 
z našich dětí bydlí na internátu, velmi rychle se 
zorientuje na internátní chodbě. Na obrazu stro-
mu jsou přilepeny lístečky s fotkami našich dětí. 

(Text: Soňa Karolová) 
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Ulicentrum v září tohoto školního roku nabídlo 
žákům pražských středních škol pro sluchově 
postižené projekt Zvládneme to sami. V rámci 
tohoto projektu se mohou studenti vzdělávat ve 
workshopech profesního poradenství, individuál-
ně konzultovat své otázky ohledně dalšího vzdě-
lávání a pracovního uplatnění s různými odborní-
ky a dále mohou navštěvovat kurz čtenářské 
gramotnosti, který je určen pro neslyšící i nedo-
slýchavé. Žáci naší školy se navíc mohou účast-
nit aktivity EEG-Biofeedback a zlepšit tak svou 
schopnost soustředění a učení. Každý žák před 
zahájením této aktivity prochází EEG-vyšetřením 
a psychologickým testováním, které určí nej-
vhodnější druh terapie pro EEG-Biofeedback. 
Projekt je podpořen v rámci programu OPPA.  

V projektu On-line publikace Prevence ve sto-
matologii a dentální hygiena pro neslyšící, kte-
rý podpořil Magistrát hlavního města Prahy a 
firmy TEVA Pharmaceuticals, s.r.o. a Curaprox, 
je již vytvořen odborný text a natáčí se jeho pře-
klad do českého znakového jazyka. Ke konci 
roku by již měla být tato užitečná publikace ke 
stažení na našem webu.  

Na konci listopadu se můžete těšit na dal-
ší Ulitoolympiádu, která je znovu určena pro 
žáky pražských středních škol pro sluchově po-
stižené. Tento rok budou poprvé testy rozděleny 
pro neslyšící a nedoslýchavé a jako hosté se Uli-
toolympiády zúčastní také brněnští žáci. Ulitoo-
lympiádu již tradičně podpořil Magistrát hlavní-
ho města Prahy.    

Do finále spěje také projekt AKCE!,  který pod-
pořilo Ministerstvo kultury ČR a firma TEVA 
Pharmaceuticals, s.r.o. V projektu AKCE! nesly-
šící studenti vytvářeli film za lektorského vedení 
pedagogů FAMU. Film bude mít 15. 11. 2012 v 
14.00 slavnostní projekci v rámci festivalu FA-
MUFEST a uvádět ho bude herec a režisér Jaro-
slav Dušek. Budeme rádi, když přijdete neslyšící 
filmaře podpořit.   

(Text: Milena Čámková) 

 

 

Více informací ke kurzu čtenářské gramotnosti: 
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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. 
I díky těmto dlužníkům přibyly do knihovny nové 
publikace a časopisy 
Knihovna je otevřena každý všední den: 
  
pondělí-čtvrtek od 13.00 do 16.30  
pátek od 12.00 do 14.00  
 
V knihovně se také konají některé pravidelné ak-
ce např. Společné čtení nebo povídání si o jed-

notlivých profesích.  
Ve čtvrtek 18. října se děti seznámily v knihovně 
se zajímavou profesí švadleny. Workshop vedla 
vyučená švadlena Pavlína Černá, která vyprávěla 
dětem, jak chodila do školy, co se naučila a co 
vše švadlena musí znát. Také se děti základní 
školy měřily krejčovským metrem tak, aby si 
mohly ušít sukni, vyzkoušely si střih a pod do-
hledem zkušené švadleny pracovaly se šicím stro-
jem. Dětem se workshop moc líbil a těší se na 
další povídání tentokrát o kadeřnici.  
 

(Text: Klára Herčíková) 

Nové publikace v knihovně: 

Rádi bychom Vás upozornili na novou publikaci Tiché rozhovory. 

Kniha obsahuje rozhovory s 20 neslyšícími a nedoslýchavými lidmi, kteří se 
výrazným způsobem prosadili v profesním životě v majoritní společnosti i ve 
společnosti lidí se sluchovým postižením (divadlo, poezie, sport, vědecká prá-
ce, lingvistika znakového jazyka, práce v organizacích neslyšících a pro 
neslyšící, prosazování práv a zájmů neslyšících, a další). 

Kniha seznamuje čtenáře populární formou rozhovorů s tím, jak vypadá ži-

vot lidí s různým typem sluchového postižení, jaké mají životní zkušenosti, 

jaká byla jejich životní dráha a např. i s tím, s jakými potížemi se v životě 

potkali a jak je překonali. Autory rozhovorů jsou neslyšící a nedoslýchaví 

mladí lidé, jejichž medailonky jsou součástí publikace. 

(In: http://www.mistnikultura.cz/publikace-tiche-rozhovory, autor: luk, 2.11. 2012)  

Dalšími novými publikacemi a ča-

sopisy jsou: 

Časopis Gong 10-11/2012 

Časopis Sluníčko 8 a 10/2012 

Časopis Čtenář 

Praha 3 - Kostel Nejsvětějšího 

Srdce Páně 

London - mapa Londýna 2012 

Aktivní úloha  sestry v prevenci a 

časné diagnostice karcinomu prsu 

Úvod do speciálního poradenství 

http://www.mistnikultura.cz/publikace-tiche-rozhovory
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Srdečně Vás zveme na: 
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Pozvánky jiných organizací: 
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Zápis na školní rok 2013/2014 
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„Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“. 
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