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Školní zpravodaj – květen 2014
Drazí čtenáři,
za uplynulé tři měsíce se toho v naší škole
odehrálo opravdu mnoho. Musím pochválit
i jednotlivé přispěvatele, kteří mě zahrnuli
různými články, fotografiemi apod. Květnové
číslo je podařené a můžete se těšit na spoustu
zajímavých příspěvků. Doufám, že Vám četba
našeho zpravodaje zpříjemní teplé jarní dny.
Klára Herčíková
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Mateřská škola
Společně s bilingvální třídou jsme vyrazili na
velikonoční trhy na Anděl, kde jsme se dívali na
zvířátka, vozili jsme se na kolotoči, vláčku
a koních.
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Logopedická třída probouzí jaro.

Prodávali jsme ve stánku pěkné výrobky
a dobroty.
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Mateřská a základní škola
Pískové dopoledne s Beachclubem Strahov –
projekt pro MŠ a ŽŠ – ČSOB a.s.

11.00 - program II. část, harmonogram a činnosti
kopírovaly ve dvouhodinovém bloku dopolední
činnost
pro
třídy,
které
přišly na I. část
v 9.00

Harmonogram dne pro Základní školy:
8: 40 - přivítání účastníků, zahájení, informace
o disciplínách a programu, odchod do šatny

Celý program
zabezpečen
trenéry
s kvalifikací
I. trenérské
třídy.

9:00 - rozcvičení

Hala je jako
jediná v ČR
vytápěna
podlahovým topením, písek nestudí, 5 cm pod
povrchem má až 25 C, hlouběji až 30 C.
Areál BeachPraha Arena se nachází na Strahově,
vedle autosalonu NH Car. Výstup na Strahov je
od autobusové stanice Malovanka.

9:10 - štafetové soutěže ve družstvech- rozděleni
do 3-4 skupin (štafetové závody na písku)

Mateřská škole půjde do areálu v květnu.

9:25 - seznámení se sportovním náčiním (míče,
míčky, tenisáky) - házení, chytání, odbíjení (odbití
obouruč spodem, odbití obouruč vrchem, podání
spodem, podání vrchem)
9:45 - přestávka, svačina (ovoce, pití, cereální
tyčinky), ovoce po celou dobu dopoledne
10:00 - zahájení utkání v plážovém fotbale,
přehazované a vybíjené - děti se měnily na třech
kurtech a všechny se utkaly v plážovém fotbale,
přehazované a vybíjené nebo jiné hře
10:45 - ukončení utkání, sepsání výsledků
10:50 - vyhlášení výsledků, ukončení akce
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Základní škola

Výstava v naší škole

rodiče žáků, bývalí žáci a jejich přátelé.
V příjemném duchu se prohlíželo, listovalo
v kronikách a debatovalo v klubovně i přilehlých
prostorách.

Dne 7. února 2014 byla v klubovně školy
slavnostně zahájena výstava u příležitosti 150.
výročí narození profesora Karla Výmoly,
předsedy Spolku pro péči o hluchoněmé,
který prosadil stavbu nové budovy pro výchovu
a vzdělání sluchově postižených v Praze –
Radlicích.

S radostí mohu konstatovat, že díky dobrému
nápadu a vynaloženému úsilí všech organizátorů,
se uskutečnila velmi hezká akce, která školu
nestála nic, ale přinesla všem příjemné chvíle.

Pozvání na vernisáž přijali i vzácní hosté: pan
František Výmola - praprasynovec pana
profesora a pan Jiří Porteš, starosta obce Ptení,
kde se profesor Výmola narodil. Výstava byla
zahájena přesně v 11.00 uvítáním všech
přítomných tradičním staročeským způsobem,
chlebem a solím, kterého se ujali bratr Oldřich se
sestrami z řad radlických Baráčníků. Následoval
projev pana starosty Porteše, který se zaměřil
nejen na historii a zajímavosti z obce Ptení, ale
především na život malého Karla, jeho dospívání,
studium, dospělost. Neopomněl zdůraznit jeho
zásluhy pro obec – vybudování nové sokolovny.
Poté velmi mile promluvil pan František Výmola.
Hovořil o svém praprastrýci nejen jako o lékaři,
ale zejména jako o člověku, který měl své chyby,
ale zároveň byl velmi schopný organizátor, měl
rád svoji práci, pomáhal lidem, dokázal sehnat
peníze a potřebně je investovat. Výstavu doplnil
pan učitel Oldřich Kouřimský informací o expozici
fotografií ze starých Radlic.

Děkuji Petru Pánkovi za nápad a aktivitu při
shromažďování materiálu, Oldovi Kouřimskému
za zajímavé vítání účastníků a fotogragie z Radlic,
Alici Krňanské, Martině Vochomůrkové a Zuzaně
Chalupové za fyzickou a finanční pomoc při
přípravě prostor a pohoštění.
(Věra Pavličková – ředitelka školy)

Potom už došlo na individuální prohlídku
fotografií a ostatních exponátů. Tradičně zaujaly
staré kroniky.
Výstavu navštívili nejenom žáci, studenti
a pracovníci školy, ale také neslyšící veřejnost,
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(Milada Konvalinová)

Vítezství žákyně první třídy
Ve středu 30. dubna zavítala k nám do třídy 1. A
šéfredaktorka časopisu Gong paní Mgr. Hana
Marie Kunešová a odměnila děti spoustou dárků
za práci, kterou udělaly. Děti vymyslely vlastní
pohádku, ke které namalovaly obrázek. Vše jsme
zaslali do Gongu, kde naši pohádku otiskli
a vybrali vítězný obrázek žákyně Laury Zúdorové.
Ta také dostala ještě jeden velký dárek navíc.

6

7

Projekt – SETKÁNÍ TŘÍ ŠKOL
-

rozvoj

komunikačních

a

sociálních

dovedností žáků, sportovních dovedností,
samostatnosti aj., další poznávání
kultury Neslyšících, obohacení se
o nové nevšední zážitky apod.
poznání našeho hlavního města

-

(památky, zajímavá místa, kultura
a život ve velkoměstě apod.).
Mezipředmětové vztahy:
-

propojení

tělesné

výchovy,

českého

a znakového jazyka, vlastivědy, zeměpisu.
Projekt: střednědobý, dvoudenní
Splněné kompetence:

Termín konání: 9. 4. – 10. 4. 2014

-

kompetence komunikativní,

-

kompetence pracovní,

-

kompetence k řešení problémů,

Třídy: 4. – 6. ročník základní školy pro sluchově
postižené (Brno: třída IV., IV. S, V., VI.)

-

kompetence k učení,

-

kompetence sociální a personální,

Cíle:

-

kompetence občanské.

Místo konání: Praha; prostředí Střední školy,
základní školy a mateřská školy pro sluchově
postižené, Výmolova 169, Praha 5, 150 00.

-

setkání

a

seznámení

dětí

různých
Organizace:

základních škol pro sluchově postižené,
-

poznání

jiných

základních

škol

pro

-

sluchově postižené v České republice,
-

navázání

nových

přátelských

9. 4. 2014, středa:
o Ráno: cesta dětí ze základní školy

vztahů

pro sluchově postižení v Brně

a rozvoj spolupráce mezi dětmi i školami,

z Brna do Prahy.
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o Po obědě setkání dětí v základní

o Společný oběd na ZŠ Výmolova.
o Rozloučení se s dětmi.

škole Výmolova.
o Prohlídka SŠ, ZŠ a MŠ Výmolova

o Odpoledne odjezd dětí ze ZŠ Brno

(žáci ZŠ Výmolova jako průvodci).
o Přivítání,

herní

odpoledne

zpět do Brna. Návrat ve večerních
-

hodinách.

seznamovací hry a společný sport

Obsah:

(turnaj ve vybíjené – smíšená

Seznamovací hry

družstva).
o Společný táborák s opékáním.

-

Společné představení se v kruhu.

o Večerní procházka do centra Prahy

-

Deka: Všechny hráče rozdělíme do dvou

(osvícený Pražský hrad, Hradčany,

skupin. Je potřeba i dvou vedoucích, kteří

Malá strana).

budou držet napnutou deku asi ve výšce
ramen. Každá skupinka si sedne na jednu

o Spaní dětí ze ZŠ Brno v prostorách

stranu za deku tak, aby skupinky na sebe

družiny ZŠ Výmolova.

vůbec neviděly. K aždá skupinka si v
-

tichosti vybere jednoho hráče a dotyčný

10. 4. 2014, čtvrtek:

vybraný hráč si sedne těsně obličejem

o Návštěva oboru zubní technik při
sluchově

k dece. Princip je v tom, že až budou oba

postižené (prohlídka laboratoří) –

vybraní hráči na svých místech, vedoucí

první setkání s možným budoucím

pustí deku na zem a dotyční hráči se

studiem.

uvidí! Který hráč řekne dřív (zbývající

střední

škole

pro

poznávání

členové skupinek nesmějí radit!) správné

náměstí,

jméno toho druhého, získává daného

orloj, Týnský chrám, Karlův most

hráče do svého týmu. Vítězí skupinka,

apod.).

která má na konci hry více členů.

o Procházka
města

Prahou,

(Staroměstské

Poznávání

starých
-

pražských pověstí (žáci ze ZŠ

Jede, jede mašinka: Židle se uspořádají
do elipsy sedadly směrem ven tak, aby ve

Výmolova jako průvodci).
o Výlet lodí po Vltavě (Národní

špici byla jedna samostatná židle – místo

divadlo, Vyšehrad, Karlův most,

pro strojvůdce. Na začátku je o jednu židli

Pražský hrad).

méně než hráčů. Po každém kole pak

8

9

odebereme jednu židli. Hráči chodí okolo

dětí, který si může odnést na památku.

židlí a na daný pokyn si musí sednout.

Po dokončení se skupiny vymění.

Princip je v tom, že si vždy musí všichni

Turnaj ve vybíjené

sednout, nikdo ze hry nevypadává. Pokud
není

volná

židle,

sedne

si

-

hráč

školami.

kamarádovi na klín. Jediná židle, kde sedí
po celou dobu pouze jeden hráč, je ta

-

Slavnostní zahájení turnaje.

strojvůdcovská, ta zůstává ve hře jako

-

Tři zápasy v principu „každý s každým“.

poslední. Na ni si pak musí na závěr

-

Slavnostní vyhlášení umístění, rozdání
cen.

posedat všichni hráči.
-

Vytvoření smíšených družstev napříč

Kreslení portrétů: Děti rozdělíme do dvou
stejně početných skupin (libovolně). První

Prohlídka střední školy, oboru zubní technik

polovina si sedne do kruhu čelem ven
-

z kruhu. Pokrčí kolena. O nohy se jim opře

Obor

představí

neslyšící

pedagog

a zástupce pro střední školu David Jorda.

podložka (kniha), a na ni výkres A4. Druhá
-

skupina vytvoří vnější kruh tak, že každé

Společná prohlídka laboratoří, povídání

dítě sedí naproti jiného dítěte. Každý

o tomto oboru, ukázka zubních náhrad,

dostane do ruky tužku (pastelku, fixu).

používaných materiálů, přístrojů apod.

První pokyn je: nakresli pouze obrys hlavy

První setkání žáků s možným budoucím

toho, kdo sedí naproti tobě. Snaž se co

studiem a se studiem na střední škole

nejpřesněji. Po splnění se děti z vnějšího

a získání

kruhu posunou o jedno místo doprava.

zubního laboranta.

povědomí

o

náplni

práce

Každý teď má naproti sobě jiný model.
Prohlídka města Prahy

Děti ve vnitřním kruhu i papíry zůstávají.
Teď kreslíme například pravé oko toho,

-

kdo je naproti nám. Poté se zase děti

Společná procházka po nejdůležitějších
památkách hlavního města (Pražský hrad,

z vnějšího kruhu posunou o jedno místo

Malá strana, Karlův most, Staroměstské

a kreslí druhé oko. Pak nos, pusu, vlasy,

náměstí s radniční věží a Orlojem).

krk… Až máme celý portrét. Každý bude
mít vlastní portrét od všech ostatních
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-

Plavba lodí po řece Vltava (kolem Karlova
mostu,

Pražského

hradu,

Všechny žáky velmi zaujala prohlídka

Národního

střední školy – oboru zubní technik, měli

divadla, Vyšehradu…).
-

mnoho zvídavých a dobrých otázek a většina

Děti ze ZŠ Výmolova budou ostatním
průvodci,

památky

nám

žáků se tak poprvé setkala s tím, jak vypadá

představí

studium na střední škole. Také jsme se

a povypráví i některé ze starých pražských

dozvěděli mnoho o tom, co je náplní práce

pověstí.

zubního laboranta a jak se vyrábí zubní
náhrady.

Hodnocení
Závěrečný výlet lodí též nadchl nás
Projekt se velmi vydařil. Žáci navázali

všechny a byl tak příjemný završením nejen

nová přátelství a jako kolektiv se brzy

procházky po pamětihodnostech našeho

stmelili. Komunikace mezi žáky probíhala bez

hlavního města, ale také celého setkání. Žáci

jakýchkoli

rychle

se velmi dobře bavili nejen v průběhu

navazovali sociální kontakty také s ostatními

společného organizovaného programu, ale

dětmi ve škole, které ani nemuseli být

také ve chvílích volna, které s radostí využili

součástí našeho projektu.

pro vzájemnou komunikaci a poznávání se.

problémů,

žáci

velmi

Setkání všechny zúčastněné obohatilo

Loučili jsme se všichni nakloněni do

o nové zážitky, zkušenosti i vědomosti. Žáci

budoucna

z Prahy byli motivování k tomu pečlivě si

zopakovat, třeba i s rozšířením o další

připravit pro své kamarády povídání nejen o

základní školy pro sluchově postižené.

své vlastní škole, ale také o Praze, jejich
památkách a starých pověstech.
Společný turnaj smíšených družstev ve
vybíjené ještě prohloubil sociální kontakty
a posílil sportovního ducha i vztah ke sportu
u všech žáků.
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setkání

podobného

duchu
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Sport
S MČ Praha 5, s paní Staňkovou a pod dohledem
profesionálních trenérů - 24.4.

22. 4. začala výuka plavání, které se účastní asi 40 dětí
naší školy.
Výuka probíhá v PLAVECKÉ ŠKOLE PULEC v Radlicích.
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První třída na výstavě

jejich výtvarné zpracování, zkusily si jeden příběh
společně přehrát a nakonec hledaly černého
rytíře v budově muzea. Ta se jim velice líbilo!

Ve čtvrtek 10. 4. se 1. A zúčastnila výstavy
tlumočené do českého znakového jazyka
s názvem Kdo se bojí nesmí do Prahy: Výstava
o strašidlech – komiksové příběhy ze staré Prahy.
Děti vyslechly tři poutavé pověsti, prohlédly si

(Milada Konvalinová)
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MTD

CO NOVÉHO JE V MTD?

představení. Natáčení se členy souboru proběhlo
v Praze koncem února. Začátkem března byla
dotočena scéna televizního studia matematické
soutěže s hercem a moderátorem Alešem
Hámou, za přítomnosti vedoucí souboru HopHop. Vše organizačně a režijně zajišťoval Ivan
Crnac, člen MTD a student naší SŠ. Roli asistentky
moderátora Aleše Hámy si zahrála Monika
Goldefusová.

SPOLUPRÁCE MTD A HOP-HOP
V sobotu 5. 4. proběhla v Ostrově premiéra
nejnovějšího divadelního představení souboru
Hop-Hop „Nebo taky ne?“ v režii Ireny
Konývkové, vedoucí souboru a ředitelky ZUŠ
Ostrov. Představení ve zcela zaplněném
divadelním sále bylo velmi dobře přijato.

Představení bylo možno zhlédnout v dubnu ještě
na V. ročníku divadelní přehlídky „Na hraně“
Plasy 2014 a na JAMU v Brně.

„Ostrovští diváci při potlesku i vstali! To tu
nebývá obvyklé. Děkovali jsme na dálku i Vám a
diváci Vám dokonce na dálku "tleskali", jak se
tleská neslyšícím.“

Účast na tomto představení byla již druhou
spoluprací, po filmu „To přijde“, s tímto
mezinárodně uznávaným a úspěšným souborem.

MTD se tak přirozeně podařilo přiblížit neslyšící
další skupině většinové společnosti. Na
představení
jsme
se
podíleli
několika

videosekvencemi,

které

doplňují

celé
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ANTIFETFEST 2014
VII. ročníku amatérské filmové soutěže
Antifetfest se poprvé účastnil s filmem
„Přepadení“ neslyšící žák, člen MTD, režisér
a autor scénáře Matěj Čipera. Na filmu
spolupracovali
členové
MTD
Barchyn
Toktomatová, Tuyet Chu Thi a Michael Veselý.
Hlavní roli ztvárnil tvůrce filmu. Do několika
dalších rolí obsadil studenty SŠ, několik
pedagogů školy a dokonce i své rodiče. Film se
zabývá jednou z příčin kriminality mladistvých.
Kratší festivalovou verzi filmu bude možno
zhlédnout v průběhu května na internetových
stránkách festivalu, kde bude možno film
podpořit v internetovém hlasování o Cenu
diváka. Delší autorská verze filmu bude
k dispozici
na
internetu
prostřednictvím
facebooku autora filmu. Matěj vybojoval 2. místo
(pozn. red.).
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ANIFILM 2014

MTD a ČT

Po úspěšné účasti filmového štábu MTD na
festivalu v Ostrově se naskytla další příležitost
prezentovat naši školu, tentokrát na 5. ročníku
mezinárodního festivalu animovaných filmů
v Třeboni ve dnech 6. – 11. května. I tentokrát
byl náš filmový štáb jediným zástupcem
neslyšících a snažil se zprostředkovat informace
z této významné kulturní události ve znakovém
jazyce. Zárukou bezproblémové komunikace byla
přítomnost tlumočnice Kláry Herčíkové. Filmový
štáb MTD tvořili žáci ZŠ Matěj Čipera, Barchyn
Toktomatová a Michael Veselý.

Díky dořešení autorských práv s ČT i poplatku ve
výši 10 000Kč za přepis, získala MTD možnost
opatřit animovaný seriál „Dějiny českého
udatného národa“ Pavla Koutského znakovým
jazykem a zpřístupnit jej tak neslyšícím dětem
pro výuku ve školách. Zodpovědným režisérem
za převod do znakového jazyka je zkušený
moderátor a režisér Matěj Čipera. Významnou
pomocí je spolupráce na překladu se zkušeným
moderátorem Zpráv ve znakovém jazyce na ČT2,
pedagogem Tomášem Bognerem.

Více informací z festivalu můžete naleznout na
stránkách MTD, youtube a v dalším Školním
zpravodaji.
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ZPRAVODAJSTVÍ LMV
Novým formátem v činnosti MTD je zpravodajství
LMV Michaela Veselého. Cílem tohoto nového
zpravodajství je nejen informovat, ale i získávat
spolupracovníky mimo naši školu a přinášet tak
novinky nejen z Prahy.
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KROUŽKY MTD

MTD se postupně zapojili i nejmladší žáci školy
z první třídy a dokonce několik dětí z jiných škol.

Zájmové kroužky MTD probíhají pravidelně vždy
v pondělí 14:00-15:30 pro mladší žáky a ve
čtvrtek 15:00 – 16:30 pro starší žáky. Mladší děti
natáčí své náměty a nápady, starší děti navíc řeší
částečně také problematiku předprodukce
(vypracování scénáře, příprava natáčení)
a postprodukce (střih, úprava videí, propagace)
podle svého zájmu.

(všechny příspěvky MTD: Leoš Procházka)

Velmi dobře se rozvíjí spolupráce a podpora dětí
ze strany učitelů ZŠ a dalších zaměstnanců školy
stejně jako rodičů zapojených dětí. Do aktivit
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Ulicentrum
V knihovně Ulita přibyly díky projektům
Zvládneme to sami a Vzhůru ke vzdělání nové
publikace. Kterou z nich si půjdete půjčit?
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19. března už bylo ve vzduchu cítit jaro, proto
i Čtení
bylo
laděno
jarně.
Četli jsme o tom, kterak Kvak a Žbluňk seli
na svých zahrádkách semínka (Lobel, A.:
Kvak a Žbluňk jsou kamarádi).

Akce v knihovně ulita
Od začátku roku 2014 proběhlo v kniohovně
Ulita několik Čtení s tlumočením, které jsou
součástí projektu Vzhůru ke vzdělání. 22. ledna
jsme s napětím sledovali, zda ztracený plyšový
medvídek najde v zasněžené krajině cestu domů
(Conan, P. – Sacré, M. J.: Kde zústal medvídek
Bobík?). Každý si takového medvídka mohl na
závěr vyrobit.

Po skončení vyprávění jsme se proměnili
v zahradníky a každý si mohl vytvořit svou
vlastní malou zahrádku.
9. dubna jsme se učili péct koláče. Tedy pekla
zvířátka v knížce (Kavková, M.: Jak zvířátka
pekla koláče) a my jsme se dívali. Potom jsme

hledali po škole poschovávané suroviny,
a protože z toho všem vyhládlo, Radka nakonec
vykouzlila z tašky pro každého koláček.

Při dalším Čtení, které se konalo 5. února,
jsme byli svědky různých příhod Květy, tety
Aleny a ostatních postav z obrázkové knížky
Zima od autorky R. S. Bernerové.

Radce zbořilové za všechna proběhlá Čtení
děkujeme a těšíme se na další.
(Anežka Náhlíková)

O týden později si děti z páté třídy vyslechly
napínavé vyprávění Aničky a Kuby, kteří se
náhodou ocitli ve středověkém hradě, kde ovšem
nebyli vítanými hosty, takže všichni trnuli, jestli
se jim podaří uniknout pronásledovatelům
(Osborne,M.: Dobrodružství s tajemným rytířem)
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Kontakt: škola@vymolova.cz
Kontakt redakce zpravodaje:
kurzy@vymolova.cz
http:/vymolova.cz
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