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Školní zpravodaj – červenec 2014
Milí čtenáři,
pevně věřím, že si všichni užíváte krásné
a pohodové prázdniny, ale určitě na naší
školu v dobrém vzpomínáte. V našem prázdninovém zpravodaji nás čeká drobné ohlédnutí za posledními akcemi letošního školního
roku. Přejeme příjemné počtení a těšíme na
viděnou zase v září.
Klára Herčíková
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Mateřská škola
Výlet do ZOO Praha

Plážový volejbal Strahov

Rodiče Kubíka Spejchacha v MŠ logopedické a Fanouška Spejchara z 1. B nás pozvali
k nim domů, abychom se podívali na velkou
zálibu jejich tatínka – ptáci všeho druhu:
andulky, kanárci, papoušci…

Fotky zaslala Petra Povolná
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Základní škola

Velká soutěž
Na závěr školního roku a zároveň na závěr
práce kroužku „Čeština hrou“ si děti z V. a ze
VII. třídy užily hodně zábavy při velké
soutěži. Soutěžní úkoly byly zaměřeny
především na znalosti českého jazyka, ale
důležité byly i všeobecné znalosti nebo
šikovnost. Děti utvořily čtyři skupiny a každá
skupina pak dostala seznam míst, kde byly
úkoly ukryté. Všichni museli rychle pochopit,
kde mají hledat, a zároveň si dobře
naplánovat, v jakém pořadí budou hledat,
aby zbytečně neztráceli čas. A měli opravdu
co dělat, úkolů bylo ve škole a okolí
schovaných dvacet. Po splnění všech úkolů
následovalo vyhodnocení. Skupiny byly
vyrovnané a byly mezi nimi jen malé rozdíly,
takže vyhráli
vlastně
všichni.
Každý si pak
mohl vybrat
odměnu.
Nakonec
přišlo ještě
jedno
překvapení
–
sladká
tečka
v podobě
zmrzlinovéh
o poháru!
(Milena Hanáková, Eva Chudomelová)

3

4

Obrázková galerie

Den dětí ve škole Výmolova 24. června skákací hrad
Malířkou obrázku je Laura Svozilová.

Sportovní hry v Ostravě 2014 – napínavý
sportovní zápas
Namaloval Robin Svozil.

Sportovní hry v Ostravě
Malířka je Sandra Čechovská.
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Jaké bylo vysvědčení?

Foto: Marie Vaňková
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Knihovna Ulita
Ve čtvrtek 24. 4. se ve škole a v jejím okolí

pana Pepu v teplákové soupravě, který

uskutečnilo Andersenovské odpoledne. Celý

se sklouzl po banánové slupce, u obchodu

program

byl

inspirován

knížkou

Jaro

s obuví narazily na jeptišky, kterým pomohly

od autorky Rotraut Suzanne Bernerové.

roztřídit poslepu páry bot, a u železničního

Vše se odstartovalo v knihovně, kde se děti

přejezdu na popeláře, kteří zase potřebovali

seznámily

postavami

roztřídit odpad do těch správných popelnic.

knížky. Poté se po skupinkách, kterých bylo

Cesta skončila opět v knihovně, kde se děti

celkem šest, vydaly s mapou v ruce na

dozvěděly,

cestu. Putovaly od stanoviště ke stanovišti

s jednotlivými postavami dopadlo.

a na každém z nich potkaly vždy jednu

Celé odpoledne proběhlo bez komplikací

postavu, u které plnily úkoly. Tak například

a ke spokojenosti všech zúčastněných, k níž

pomohly jednomu tatínkovi napumpovat kolo,

přispělo i krásné slunečné počasí.

u

s

čtenářky

z komiksových

nejdůležitějšími

Aničky
bublin,

jak

to

vlastně

všechno

skládaly

příběh

Také chceme moc poděkovat dobrovolnicím

slečně

Květě

studentkám

v květovaných kalhotách hledaly ztracenou

z FF

UK,

které

nám

moc

pomohly.
(Anežka Náhlíková)

čepici, potom také ošetřovaly zraněného
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Nové knížky v knihovně Ulita
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MTD
Celkem jsme natočili 7 hodin filmového materiálu. Účastnili jsme se slavnostního zahájení festivalu i následného rautu, kam měli
možnost vstupu pouze zvaní hosté, stejně
jako slavnostního zakončení celého festivalu.
Díky akreditaci jsme měli možnost navštívit
pásma soutěžních i nesoutěžních filmů,
účastnit se workshopů a výstav, které probíhaly po celém městě, a řady dalších zajímavých akcí.

ANIFILM 05
Poprvé v historii MTD, naší školy, ale i celé
České republiky se neslyšící děti aktivně
účastnily mezinárodního filmového festivalu
a natočily rozhovory se zahraničními tvůrci.
Tyto rozhovory bylo možno realizovat především díky tlumočnici Kláře Herčíkové, která
byla ochotná s námi na festival jet a zvládala
tlumočit z anglického do znakového jazyka a
naopak. Filmový štáb reprezentující naši školu byl složen z těchto žáků: Matěj Čipera
(moderátor, režisér), Barchyn Toktomatová
(hlavní kameramanka) a Michael Veselý
(kameraman a režisér snímku Anifilm 2014
očima MTD).

Více informací je možno se dozvědět z videí
na stránkách školy:
http://www.vymolova.cz/#!multimedialni_tvur
ci_dilna-novinky
Náš filmový štáb byl vnímán organizátory
i samotnými tvůrci, se kterými se nám podařilo natáčet, velmi dobře, a i proto je s námi
počítáno v dalších ročnících tohoto festivalu.

MTD školní rok 2013 – 2014
V tomto školním roce pracovaly celkem tři
filmové skupiny:
Nejmladší děti ve skupině MTD ZŠ I. realizovaly své krátké filmy v průběhu celého
školního roku. Vyzkoušely si animaci, díky
spolupráci s paní učitelkou Evou Chudomelovou si vyzkoušely také roli moderátorskou
a natočily několik rozhovorů s pedagogy školy, dále si mohly vyzkoušet roli režiséra, kameramana, herce a natočit své vlastní krátké
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Členové štábu se účastnili jak 45. ročníku
Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově, tak Film Deaf
Festivalu na FAMU, AntiFetFestu 2014
a 5. ročníku Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm 2014 v Třeboni.

příběhy a varianty na ně. Celkem vytvořily
více než 30 krátkých filmů o celkové délce
pořádného celovečerního filmu.

Vedle videozpravodajství z filmových festivalů v ČZJ se filmový štáb posunul ve své autorské filmové tvorbě k několika denním natáčení (Duch, Přepadení). U filmu „Přepadení“ se již vycházelo během natáčení
z písemně zpracovaného scénáře, s jehož
realizací pomáhala i paní učitelka Milena
Hanáková.

Tento filmový štáb v základu tvořilo 7 členů:
Sandra Čechovská, Tomáš Munťan, Aldo
Paptistella, Laura Svozilová, Robin Svozil,
Laura Zúdorová a Tamara Zúdorová. Na natáčení jednotlivých filmečků se podílelo ve
filmových rolích nejméně dalších 7 dětských
nečlenů MTD a několik dětmi oslovených
pedagogů školy.

V tomto roce zároveň někteří členového tohoto týmu zvládli i práci ve střihacím programu Final Cut tak, že vlastní natočený materiál mohli sestřihat zcela samostatně. Členové
tohoto štábu jsou do značné míry schopni
samostatně pracovat s veškerou filmovou
technikou, kterou MTD má v současné době
k dispozici. Další aktivitou, na které děti
z této skupiny začaly pracovat je projekt
„Děti dětem“ na zpřístupnění některých
animovaných filmů neslyšícím dětem ve spolupráci s ČT. Prvním zkušebním materiálem
jsou „Dějiny českého udatného národa“ Pavla Koutského, předního představitele české
totální animace.

Úspěchem tohoto štábu bylo Čestné ocenění
v rámci Film Deaf Festivalu FAMU 2014
nejmladším filmařům za film „Školní výlet“.
Skupina MTD ZŠ II. byla v tomto školním
roce tvořena zkušenějšími staršími a déle
spolupracujícími členy MTD, a i proto zastřešovala reprezentaci školy na filmových festivalech.
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Účastnili se 45. ročníku Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana
v Ostrově a Film Deaf Festivalu FAMU
2014. Spolupracovali na nejnovější divadelní
hře „Nebo taky ne?“ souboru HOP-HOP při
ZUŠ v Ostrově.

Tento filmový štáb tvořilo v základu 6 členů:
Matěj Čipera, Jiří Chalupa, Tuyet Chu Thi,
Vendula Koláčná, Barchyn Toktomatova
a Michael Veselý. Do natáčení tohoto týmu
se samozřejmě zapojilo opět mnoho dalších
dětí, studentů, pedagogů a dokonce i rodinných členů.

Úspěchem tohoto štábu v letošním roce na
Film Deaf Festivalu byla hlavní cena
v kategorii drama za film „Nezapomenutelný
den“ a dále hlavní cena pro Ivana Crnace
v kategorii animace za film „Takový je život“.
Úspěchem byla také realizace filmu „To přijde“ během 48 hodin na 45. filmovém a televizním festivalu Oty Hofmana a jeho projekce
na slavnostním zakončení festivalu.

Úspěchem štábu v letošním roce byla hlavní
cena na Film Deaf Festivalu FAMU 2014
v kategorii komedie za film „Plesk“ a druhé
místo na AntiFetFestu v kategorii základních
škol na městské části Prahy 5 za film „Přepadení“.
Poslední filmovou miniskupinou byla MTD
SŠ se svým nepravidelným natáčením pod
vedením studenta maturitního ročníku Ivana
Crnace.

MTD v Gongu
O aktivitách MTD je možno se dočíst rovněž
v časopisu sluchově postižených GONG.
V čísle 1-3 byla věnována dvoustrana naší
účasti na 45. ročníku Dětského filmového
a televizního festivalu Oty Hofmana, v čísle
4-6 byla stránka časopisu věnována Film
Deaf Festivalu FAMU 2014 a článek o spolupráci MTD s divadelním souborem HOPHOP. V nejnovějším červencovém čísle časopisu je mimo jiné na jedné stránce rozhovor s Matějem Čiperou režisérem filmu „Přepadení“ a na další stránce článek o účasti
MTD na Anifilmu 2014.

Tento filmový štáb v základu tvořili 2 členové:
Ivan Crnac a Monika Goldefusová.

(Leoš Procházka)

12

13

Školní zpravodaj
Vydává: Ulicentrum při ŠS, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5
Zpracovala: Klára Herčíková
Vydání: číslo 4, červenec 2014

Kontakt: škola@vymolova.cz
Kontakt redakce zpravodaje:
kurzy@vymolova.cz
http:/vymolova.cz

13

