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Školní zpravodaj – listopad 2014
Milí čtenáři,
přinášíme Vám první číslo letošního školního
roku. Doufám, že budete mít v období podzimních měsíců čas zpříjemnit si volné chvíle četbou
našeho zpravodaje.
V tomto čísle se budeme převážně věnovat důležitým
událostem,
které se uskutečnily
v posledních dvou měsících, a vězte, že je toho
opravdu spoustu. Tématy tohoto čísla je samozřejmě veliký mezinárodní projekt Feel The Music a také účast žáků základní školy na filmových
festivalech.
Přeji příjemné a zábavné čtení.
Klára Herčíková

Pozor, prosím!
Změna adresy pro zasílání vašich příspěvků
Od příštího zpravodaje bude Zpravodaj zpracovávat pan Ladislav Doležel.
Další příspěvky prosím zasílejte na jeho adresu:
ladislav.dolezel@vymolova.cz
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Základní škola
Návštěva libereckého iQLandu

Výlet na Petřín

Ve čtvrtek 9. října 2014 jely děti ze 2., 5., 6. třídy
na celodenní výlet do Liberce prozkoumat
iQLand.

Ve čtvrtek 18.9. se žáci 2.A a 2.B zúčastnili
programu s názvem Petřínská rozhledna a nové
časy, který pořádalo Muzeum hlavního města
Prahy. Dozvěděli se tak mnoho zajímavostí –
proč byla a jak fungovala lanovka před tím, než
byla poháněna elektrikou, proč stojí na Petříně
rozhledna, kdo ji dal vybudovat a proč. V závěru
žáci na tuto rozhlednu vystoupali.

V Liberci měly děti krásné zážitky, viděly co se
děje kolem doma i ve světě. Mohly si zkusit, jaký
je pocit při zemětřesení, vichřici, jak trénují
před letem kosmonauti. Co je v zemi, zkoumaly
co je v lidském těle, jak dýcháme, poznávaly
vůně, zahrály si logické hry… Byli jsme také
v laboratoři – kde nám byly ukázány různé
chemické pokusy – výbuchy, zmrazení dusíkem,
zapalování ohně. Děti při pokusech asistovaly.
To děti moc zajímalo a líbilo se jim to. Bylo to
moc hezký zážitek nejen pro děti, ale i pro dospělé.

Po návratu do školy si děti na památku vyrobily
papírový model rozhledny.
Milada Konvalinová a Monika Novotná
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vování a ubytování, a hned jsme se začali připravovat. Od druhého pololetí jsme do rozvrhu dětí
zahrnuli hodinu týdně uměleckého znakového
jazyka, které se ujala Andrea Kalců a nacvičila
s dětmi dvě písně: lidovou píseň Já husárek malý
a píseň od Svěráka a Uhlíře Mravenčí ukolébavka.

Velký úspěch dětí z naší školy v Bonnu
Na konci září 2014 odjelo 13 dětí z naší školy
do Bonnu v Německu. Pobyly tam 5 dní, v závěru
měli velký úspěch a vrátily se velmi spokojené.
Ptáte se, jaký úspěch? Tak čtěte dále, jak k tomu
došlo.

Po dlouhém období příprav, během kterého se
podařilo zajistit i financování letecké dopravy,
jsme vyrazili 24.9. na letiště. Některé děti letěly
poprvé, ale zážitek to byl velký pro všechny.
Druhý den po první krátké noci (letěli jsme večer,
takže jsme se dostali do postele až hodinu po půlnoci) jsme měli
hned
bohatý
program – zahájení, prohlídku
Bonnu s mapou
a plněním úkolů
na vyznačených
místech, odpoledne tříhodinový nácvik a po večeři ještě společné hry s ostatními dětmi. Kromě naší skupiny tam
byly i děti z Itálie, z německého Kolína nad Rýnem a z irského Dublinu. Hlavně s děvčaty
z Dublinu si dobře rozuměly starší děti z naší
skupiny.

Už někdy před dvěma lety jsme dostali nabídku
od Mahlerova komorního orchestru v Berlíně, že
pro naše děti udělají workshop o hudbě. Trochu
jsme nevěřili, že je možné přiblížit hudbu neslyšícím dětem, ale ukázalo se, že hudebníci už mají
zkušenosti s podobnými workshopy pro neslyšící
děti v jiných státech, a workshopy v květnu 2013
se velmi povedly.
Po nějaké době jsme dostali zprávu, že bychom se
mohli zúčastnit navazujícího velkého setkání dětí
z několika evropských škol pro neslyšící
v Bonnu, tentokrát s tématem ztvárňování hudby
uměleckým znakovým jazykem. Byli jsme potěšeni touto nabídkou, která zahrnovala také stra-

Každý den byly potom nácviky – nejprve samostatné, pak se slyšícími děvčaty z německého
pěveckého sboru, které jsme obdivovali za to, jak

3

4

zvládly zpěv písní v cizích jazycích – angličtině,
italštině a češtině. Předposlední den jsme měli už
zkoušky i s orchestrem a s pěveckým sborem
přímo v koncertním sále. Koncert, který byl vyvrcholením celé akce, se konal dopoledne, protože
byl určen pro rodiče s dětmi. A přišlo jich opravdu hodně – celý hlavní koncertní sálv Beethovenhalle byl zaplněn. Na jevišti bylo nad orchestrem
vyvýšené podium, na němž se střídaly skupiny
znakujících neslyšících dětí, a nad nimi o stupínek výše byl pěvecký sbor. Celý program uváděl
německý moderátor a tlumočil německý tlumočník do znakového jazyka. Pro naše děti ještě tlumočila naše tlumočnice. Koncert měl velmi pěknou atmosféru, která vyvrcholila v závěru společnou písní „Can you hear me“ všech dětí najednou
s neslyšícím znakujícím zpěvákem Paulem Whittakerem. Na jevišti bylo víc než 50 znakujících
dětí! Po poslední písni, když se děti vrátily
do hlediště a utichl potlesk, za námi začali chodit
lidé a blahopřáli dětem, fotili se a objímali se
s nimi, někteří byli i dojati k slzám. Slova uznání
a obdivu jsme dostávali ze všech stran, od ostatních účinkujících, od hudebníků z orchestru,
dokonce i od cizích lidí, diváků z hlediště. Zásluhu na tomto úspěchu měla především Andrea
Kalců svým pojetím celého vystoupení a tím, jak
děti dokázala na koncert připravit.

za vynikající tlumočení mezi několika jazyky
navzájem a všem zúčastněným dětem za skvělé
chování a výbornou reprezentaci naší školy.
Eva Chudomelová

Kromě hodin nácviku v Beethovenhalle měly děti
i hodně bohatý doplňující program – hry, prohlídku Beethovenova muzea nebo výlet lodí
po Rýnu. Celý program byl velmi dobře a do detailů připraven, byli jsme spokojeni i s bohatým
výběrem jídel /děti ochotně jedly různé druhy
zeleninových salátů/ a s ubytováním.
Akce se opravdu vydařila, takže nelituji časově
hodně náročné přípravy. Děkuji Andree Kalců
za úspěšné umělecké vedení dětí, Miladě Konvalinové za skvělou a ochotnou spolupráci jak
před projektem, tak v Bonnu, Kláře Herčíkové
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... tak jsme zachytili radostnou atmosféru, která
vládla koncertu ...
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Čzj v 7. třídě
V rámci předmětu českého znakového jazyka
v VIII. třídě se budou konat návštěvy osobnosti
spjatých s Neslyšícími, vždy jednou za měsíc.
Svou návštěvou nás poctili David Jorda (první
neslyšící zástupce střední školy pro neslyšící)
a Naďa Hynková Dingová (jedna z nejlepších
tlumočnic ZJ, bývalá dlouholetá předsedkyně
České komory tlumočníků znakového jazyka,

tlumočnice divadelních představeních, lektorka).
Výuka je v případě návštěv jinak koncipována,
má pro žáky velký přínos jak z hlediska kulturního, tak i z hlediska uvědomění si vlastní identity.
Na závěr vždy natočíme pro MTD cca pětiminutový rozhovor. Těšíme se na další návštěvu
v následujících měsících.
Tomáš Bogner a VIII. třída
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Multimediální Tvůrčí Dílna
Pro naše příznivce jsme vytvořili nové webové
stránky:

Doma Rotheroa (Sarajevský deník, Kokosová
revoluce, Můj bratr Tom, Předmět doličný A…).
Rozhovory v českém znakovém jazyce naši
nejmladší na festivalu přítomní filmaři mohli

http://multimedialni-tvurci-dilna.webnode.cz/,
kde je možno získat informace o MTD, dozvědět
se co připravujeme, zhlédnout naše videa a získat
informace s videi souvisejícími.

realizovat díky tlumočnici Kláře Herčíkové. Náš
rozhovor s ředitelkou festivalu Radkou Weiserovou je k přečtení v nejnovějším čísle časopisu
GONG.

11. ročník mezinárodního filmového festivalu
Fresh Film Fest, Praha

46. ročník Dětského filmového a televizního
festivalu Oty Hofmana, Ostrov

Ve dnech 17. – 21. 9. 2014 se MTD účastnila
Fresh Film Festu, mezinárodního filmového festivalu zaměřeného na debutovou a studentskou
tvorbu. Štáb ve složení Matěj Čipera, Tuyet Chu
Thi a Michael Veselý se zúčastnil zahájení
i zakončení festivalu a natočil několik rozhovorů
s vybranými členy jednotlivých porot. Podařilo
se nám odchytit mladého talentovaného českého
producenta Tomáše Hribého (Hořící keř, Pandy,
Gottland…), irského výtvarníka a animátora Krise Kellyho (Here to Fall, My Autism and me,
Living with Alcohol…), významnou střihačku
rakouského původu Moniku Willi (Pianistka, Bílá
stuha, Láska…) a slavného britského režiséra

Již podruhé se štáb MTD účastnil i Fetivalu Oty
Hofmana v Ostrově. Tentokráte jako mediální
partner festivalu. Štáb ve složení Matěj Čipera
(režisér, moderátor), Barchyn Toktomatová
(hlavní kameramanka), Tuyet Chu Thi (fotografka)a Michael Veselý (druhý kameraman, mikrofonový specialista) působil na festivalu vedle
dalších dětských médiích jako Dětská televize
Liberec, Dětská tisková agentura, SAN, MB Média. MTD se podařilo v průběhu festivalu natočit
rozhovory v českém znakovém jazyce díky tlumočnici Kláře Herčíkové například se synem Oty
Hofmana, hercem Jaroslavem Víznerem, herečkou Veronikou Kubařovou (Duch nad zlato), filmovým historikem Pavlem Taussigem, hercem
Janem Čenským, zpěvákem Adamem Mišíkem
a mnoha dalšími. Novinkou festivalu byla i soutěž dětské a studentské videotvorby. MTD
v soutěži reprezentoval film Přepadení režiséra
Matěje Čipery. Přestože nakonec cenu nezískal
byl několikrát promítán s ostatními soutěžními
snímky v malém kinosálu Domu kultury. Štáb
MTD velmi dobře reprezentoval jak naši školu
tak neslyšící děti a je s ním ze strany pořadateli
počítáno i pro další ročníky.
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Hledáme talentované neslyšící a nedoslýchavé
jako moderátory, režiséry, kameramany, scénáristy, herce i produkční.

9. ročník soutěže krátkého hraného filmu
při 55. ročníku B16, Brno
Poprvé v historii tohoto festivalu byl do soutěže
vybrán i film neslyšících filmařů. Tím filmem se
stal film MTD Přepadení režiséra Matěje Čipery.
Úspěchem bylo již samotná účast našeho filmu
v soutěži. O to větším překvapením bylo, že film
v celorepublikové konkurenci slyšících filmařů
získal v kategorii A/ Děti do 16 let 2. místo!
O tomto umístění rozhodla odborná porota
ve složení: Mgr. Milan Šebesta, pedagog filmové
školy, Zlín, PaeDr. Josef Strubl, předseda Klubu
historie amatérského filmu, Brno a Bronislav
Kusý, filmový amatér.

Uvítáme i případné sponzory, kteří by nás podpořili v našich aktivitách a pomohli nám s obnovou
technického vybavení našeho školního studia.
Kontaktní e-mail: Kontaktní e-mail:
mtd.leosprochazka@gmail.com

Kroužky MTD
I letos se budou konat filmové kroužky pro děti,
případně studenty, kteří o tuto aktivitu projeví
zájem.
Kroužky budou probíhat pravidelně:
v pondělí (mladší žáci ZŠ) v době 14:00 – 15:30
ve středu (starší žáci ZŠ) v době 14:15 – 15:45
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Prosba o příspěvky

Milí učitelé, žáci, studenti, rodičové a všichni ostatní. Rádi bychom vás poprosili
o zasílání všech možných příspěvků, které byste rádi ve Školním zpravodaji viděli.
Příspěvky mohou být zaslány i formou videa ve znakovém jazyce.
Rádi je v Ulicentru přeložíme.
Vaše příspěvky prosím zasílejte na adresu:
ladislav.dolezel@vymolova.cz

Školní zpravodaj
Vydává: Ulicentrum při ŠS, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5
Zpracovali:

Kontakt: škola@vymolova.cz
Kontakt redakce zpravodaje:
ladislav.dolezel@vymolova.cz
http:/vymolova.cz

Klára Herčíková, Ladislav Doležel
Vydání: číslo 5, listopad 2014
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