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Milí čtenáři,
přinášíme Vám nové číslo Školního zpravodaje. Je
to poslední číslo školního roku 2015. Informuje
Vás o všech významných událostech posledních
dvou měsíců, o kterých jste mi napsali a podělili se
tak s ostatními o zážitky a fotografie. A že těch akcí
opět nebylo málo, vidíte v obsahu vedlejšího
sloupce a rozsahu tohoto maxičísla.


























Doufám, že Vám jeho čtení zpříjemní Váš volný čas
a fotografie připomenou pěkně prožité chvíle.
Ladislav Doležel
PS
Přeji všem dlouhé a pohodové prázdniny a budu se
těšit se na všechny nové příspěvky a fotografie
v příštím školním roce.
Můj mail:
ladislav.dolezel@vymolova.cz

1

Setkání učitelů
Hráli jsme kuličky
Přednáška o Havaji
Divadlo Kocour v botách
Osobnosti v VIII. třídě
Plavecký výcvik
Gallaudetova univerzita
Pálení čarodějnic
Výlet za legem
Přednášky o čokoládě a včelách
Workshop o šachách
Slackline
Veletrh vědy v Letňanech
Odpoledne se Čtyřlístkem
Ze školních výletů
Rok družiny ve fotografiích
Workshop cirkusových disciplín
Návštěvy muzeí, exkurze
Ples Pevnosti a ceny Znascar
Co nového v MTD
Sportovní hry v Plzni
Měsíc intenzivní logopedie
Šachová simultánka s velmistrem
Co nového se chystá
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Dne 25. 3. 2015 se uskutečnilo v našem speciálně pedagogickém centru každoroční setkání učitelů, kteří vzdělávají děti
se sluchovým postižením v běžné škole. Sešli se pedagogové
z Prahy a Středočeského kraje.
Dopoledne se učitelé podívali na výuku v první, druhé a šesté
třídě. Byli překvapeni, jak vypadá bilingvální přístup k dětem
ve výuce. Práce je velmi zaujala.
Odpoledne si učitelé vyměňovali zkušenosti se vzděláváním
žáků se sluchovým postižením ve svých třídách, hovořili
o osvědčených i neosvědčených strategiích a vzájemně si doporučovali vhodné způsoby práce.
Setkání se vydařilo, pedagogové odcházeli obohaceni o nové
podněty ke své práci.
Lada Chudomelová

V dubnu jsme s žáky IV. třídy probírali téma " Jarní hry dětí". Vzhledem k tomu, že hrát kuličky byla pro většinu
z nich činnost neznámá, vyzkoušeli jsme si hru venku společně.
Marie Vaňková
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Dne 15. dubna 2015 uspořádalo Ulitocentrum školy Výmolova přednášku na téma Havajské ostrovy (zkráceně česky
Havaj, anglicky Hawaii). Přednáškou nás provedla Martina Fišerová, která tam strávila čtrnáct dní v březnu. Dozvěděli jsme se, že Havajské ostrovy tvoří celkem 95 korálových a sopečných ostrovů ležících uprostřed Tichého oceánu
(PacificOcean). Žije zde zhruba 1,5 milionu obyvatel. Hlavním městem je Honolulu. Pro neslyšící účastníky bylo novinkou, že Havajské ostrovy jsou padesátým státem USA. Dále jsme se měli možnost shlédnout zajímavé snímky
z ostrovů Big Island (Havaj), Maui (Ostrov údolí), Kaui (Ostrov zahrad) a Oahu (Hlavní ostrov). Přednáška se vydařila
a účastníci odcházeli domů s novými poznatky.
Jitka Kubištová
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V pátek 17. 4. se v klubovně školy uskutečnilo pro žáky MŠ a ZŠ divadelní představení Kocour v botách. Zahráli je
herci Divadla Neslyším z JAMU v Brně. Byli to neslyšící herci, kteří se dokázali uplatnit v umělecké sféře. Pohádka se
líbila a děti se do děje s chutí zapojily.
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Do "Osobností ve třídě", které pořádáme v rámci předmětu Český znakový jazyk jsme
17. dubna pozvali známou moderátorku Tichých zpráv Marii Mašláňovou. Vyprávěla nám
o svém pobytu ve Švédsku, kde žila tři roky. Potom nám popsala práci moderátorky Tichých
zpráv, kde působí již dva roky. Marie Mašláňová je zvyklá dělat rohovory sama. Teď se její role
obrátila, otázky jí pokládal Matěj Čipera a natáčela BarchynToktomatová.
Tomáš Bogner a VIII. třída

Naše pozvání také přijala organizace Tichý svět. Dne 22. 5. 2015 přišli Veronika Chladová (koordinátorka Tichých
zpráv) a Tomáš Jelínek (vedoucí lektorů českého znakového jazyka). Veronika popsala práci týmu Tichých zpráv.
Ukázala nám, jak se zprávy/události vybírají, jak se přepisují do znakosledu a jak se ukládají na stránky www. Vyprávěla, jak probíhá rozhovor s osobnostmi. Tomáš Jelínek přiblížil žákům kulturu Neslyšících, komunikaci neslyšících český znakový jazyk (specifické znaky, klasifikátory, popis místnosti, neznámé/nové znaky, např. některé ovoce a
zeleninu apod.). Návštěva byla příjemná a dvě hodiny bylo na vyprávění málo.
Tomáš Bogner
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Od 21. 4. se každé úterý koná v nedalekém bazénu Motorletu Radlice plavecký výcvik. Deset lekcí absolvují naši
malí žáčci z MŠ, I. třídy a II. A,B,C, ale také ti starší z V.a VI. třídy.

Ulicentrum připravilo 22. 4. přednášku o Gallaudetově univerzitě. Vyprávěla nám o ní Anna Pangrácová, která zde studovala. Víte, kde
vlastně Gallaudetovauniverzita, nebo-li Gally, je?
Nachází se ve městě Washington D.C.,v hlavním městě Spojených států
amerických. Je to nejen vysoká škola, ale je zde i střední škola, základní
škola a mateřská škola. Každý, kdo vstoupí do areálu GU vidí, jak vypadá svět neslyšících. Každý zaměstnanec, student i žák zde používá ASL
(American sign language = americký znakový jazyk). Kdo chce studovat
na Gally, musí ovládat alespoň základy ASL. V areálu GU se nenachází
pouze budova školy, ale jsou zde také různá sportoviště, pošta, jídelna,
policie, lékaři, koleje a obchody. Studium zde je ale velmi drahé. Kdo zde chce studovat, musí zaplatit zhruba 40.000
dolarů za rok. Studují zde studenti z celého světa. Bohužel škola podobného typu v Evropě zatím vůbec není. GU má
dobré podmínky pro neslyšící.
Radim Hartoš
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V úterý 28. 4. 2015 se v naší škole konala akce Pálení čarodějnic. O den dříve děti připravily vycpanou čarodějnici,
kterou vycpaly senem, a připravily ji ven na podpálení. Samozřejmě jsme ji museli ještě přikrýt, aby nám do dalšího
dne nezmokla. V úterý odpoledne již děti měly připravený program. Bohužel nám počasí nepřálo, a tak jsme museli
soutěžení přemístit do klubovny. Tady už na děti čekaly napnuté provazy napříč místností a děti měly za úkol jimi
prolézt tak, aby se provazů nedotkly. Taky se zde dětem malovaly masky na obličej, aby děti vypadaly strašidelně.
Na děti čekaly i další soutěže, například hod míčkem do připravených otvorů, či práce s lepidlem. Po odpolední svačině jsme šli s dětmi na krátký průvod, který jsme zakončili zapálením vyrobené čarodějnice. Děti s radostí pozorovaly oheň. Počasí nám ale bohužel nepřálo, a tak jsme všechny připravené buřtíky museli péct v kuchyňce ve škole.
Po tomto programu jsme šli s dětmi do kina na pohádku Asterix: Sídliště bohů. Dětem se celý program moc líbil.
Milan Fritz
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Děti z mateřské školy se 23. 4. vypravily vlakem na výlet za stavebnicí LEGO. Výstava se konala na Kladně.

Ve středu 29. 4. se konal Slackline kurz – tedy kurz chození po laně – ve Stromovce. Děti byly rozděleny do dvou
skupin podle věku. Dětem se celá akce velmi líbila, protože lektorka Anička Kuchařová byla velmi příjemná a uměla
to dětem hezky vysvětlit. Děti si vyzkoušely celkem tři různé Slackline disciplíny. Nejprve ve dvojicích chodily
po lajně, potom chodily jako medvěd po dvou lajnách současně. Nakonec si mohly vyzkoušet chodit po jedné Slacklině a držet se při tom rukama nad hlavou jiné lajny. Děti skoro vše zvládly samy a byly z toho nadšené. Měli jsme
štěstí, že nám přálo i krásné počasí. Rád bych tedy poděkoval Aničce, která celý kurz lektorovala.
Milan Fritz
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Ve čtvrtek 30. 4. 2015 se děti zúčastnily krásné přednášky. Velmi zajímavě jim byla popsána historie vývoje čokolády – od jejího převzetí od aztéckých indiánů Kryštofem Kolumbem do Evropy, přes nápad konzumovat ji také
v pevné podobě a ne pouze jako nápoj, až po dnešní bohatý výběr tvarů a příchutí. Vyprávění bylo vhodně doplněno obrázky.
V praktické části děti kreslily tekutou čokoládou na papír, obtiskly si své čokoládové ruce a modelovaly z čokoládové
hmoty jako z plastelíny – což mělo jednu velkou výhodu – hotové výrobky si pak mohly také sníst!
Milada Konvalinová

Ve čtvrtek 7. května se děti z I. až VI. třídy zúčastnily dalšího zajímavého workshopu na téma včely.
Za stálé projekce obrázků jim byl vysvětlen rozdíl mezi trubcem, dělnicí a královnou, jejich úlohou
ve včelím společenství, co je to včelí vosk a mateří kašička, jak je to s píchnutím žihadla a jak ho správně odstranit.
Děti se dozvěděly, jak se vyrábí med, co včelař potřebuje, aby se chránil a co všechno se z medu vyrábí.
V praktické části si tentokrát děti vyrobily krásnou včelku na špejli, vymodelovali si květinu a smotaly svíčku ze včelího vosku.
Děti z II. třídy čekala ve třídě i ochutnávka medu, aby prožily medové téma všemi smysly .
Akce se všem velmi líbila a nikomu nevadilo, že jsme pak měli ruce celé ulepené od medu .
Milada Konvalinová
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Třídenní výlet do Liberce se uskutečnil ve dnech 12. až 14. 5. 2015. V úterý dopoledne jsme odjížděli do Liberce. Po
cestě už byly děti netrpělivé a těšily se na výlet. K ubytování a na oběd ve škole pro sluchově postižené v Liberci nás
zavezla paní zástupkyně ředitele. Odpoledne jsme šli do ZOO vzdálené od školy pouze 1km. Zde jsme viděli spoustu
zvířat. Asi nejhezčí byla ukázka se slonem, který zvedal poleno chobotem, měl na zádech chovatele, který ho ovládal. Děti byly překvapené, něco takového na vlastní oči viděly poprvé v životě a líbilo se jim to . Po večeři jsme si
zašli zaplavat do bazénu, kde byly tobogány, skluzavky a vířivka. Následující den ve středu nás čekal náročný program. Byli jsme na pěší túře na Ještěd a zpět. Celkem jsme ušli cca 10km. Děti to hezky zvládly. Večer si děti hrály
na školním hřišti na skluzavce a také hrály fotbal. Děti byly stále aktivní i po dlouhé turistice. Ve čtvrtek dopoledne
jsme byli v IQ Landii – zábavním centru rozšiřující vědomosti, bohatém na zážitky, pokusy a s množstvím ukázek
situací z běžného života. Odpoledne jsme se už museli vrátit domů do Prahy, po cestě děti už byly unavené a klidné
. Byl to moc hezký a vydařený výlet. Chci moc poděkovat řediteli školy v Liberci pro SP, že nám dovolil ubytovat se
zdarma ve škole. Taky moc děkuji Monice Novotné, Jirkovi Kolískovi a Miladě Konvalinové za perfektní spolupráci.
Lucie Lešková

V pondělí 18. 5. se v šesté třídě konal další zajímavý workshop – Petr Pánek zasvětil děti do tajů šachové hry. Téma
pro děti úplně nové nebylo – samy projevily o šachovou hru zájem, zkoušely už šachy hrát o přestávkách a určité
informace už dostaly také v hodinách českého jazyka a matematiky. První část workshopu s trochou teorie proto
proběhla velmi rychle a pak už se děti s nadšením vrhly do hry. Od Petra Pánka přitom dostávaly cenné rady.
Všechny děti královská hra moc baví a tak je možné, že po prázdninách bude mít školní šachový kroužek zase o nějaké hráče víc.
Eva Chudomelová

Eva Chudomelová
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Dne 21. 5. 2015 se žáci základní školy jeli podívat na Veletrh vědy, který se konal na Výstavišti
v Letňanech. Škola Výmolova na něj zařídila žákům tlumočníka. Děti se tak mohly zábavnou formou dozvědět něco
nového. Nejvíce je upoutal stánek, ve kterém se dělaly různé pokusy s dusíkem. Děti tak měly možnost vidět kouzelnou pěnu či zmrzlý balónek. Všechny děti také upoutal stánek, ve kterém si mohly z plastové pěny vyřezat nejrůznější obrázky nebo své jméno. Některé děti se nechaly vyfotit 3D a mohly tak pozorovat svůj obličej z různých
úhlů. Šumivé nealkoholické nápoje, které bublaly, zase nejvíce upoutaly naše vychovatele. Ty nejmenší účastníky
potom nadchlo stanoviště, na kterém se mohli nechat vyfotit a pozorovat, jak budou vypadat za 30 let. Celkově byla
akce velmi podařená a děti si domů odnesly mnoho nových poznatků.
Jitka Kubištová

Dne 22. 5. se VI. třída zúčastnila další akce pořádané Muzeem hlavního města Prahy s tlumočnicí Naďou Dingovou.
Byl to program s názvem Oděvy našich předků. Děti se opět dozvěděly plno zajímavostí z historie, které jim pomohou utvořit si představu o tom, jak lidé v průběhu dějin žili. V hlavní části programu si děti některé techniky mohly
samy vyzkoušet, což zejména děvčata zaujalo natolik, že v práci pokračovala i ve škole a potom doma.
Eva Chudomelová
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Dne 23. května 2015 oslavila Pevnost, České centrum znakového jazyka, o. s. již své 15. narozeniny. Na tuto počest
se konal ples v hotelu Clarion Congress Hotel Prague. Součástí plesu bylo i tradiční vyhlášení cen Znascar, stejně
jako před pěti lety. Nyní soutěž byla rozšířena o dvě nové kategorie. Ke stávajícím dvěma kategoriím - Český znakový jazyk 2015 a Tlumočník českého znakového jazyka 2015 přibyly tyto kategorie: Umělecké tlumočení v českém
znakovém jazyce a Umělecký projev v českém znakovém jazyce.
Mezi nominovanými byli i naši pedagogové. V kategorii Český znakový jazyk 2015 již podruhé vyhrál cenu Znascar
náš pedagog ze základní školy Tomáš Bogner. V kategorii Umělecký projev v českém znakovém jazyce 2015 obdržela cenu Znascar Marie Basovníková, pedagožka na střední škole. Gratulujeme!
Tohoto plesu se zúčastnili i žáci naší školy: Matěj Čipera, Michael Veselý, BarchynToktomatová a ChuThiTuyet. Žáci
se podíleli na propagaci časopisu Gong, který vydává ASNEP.
Pavla Bognerová

Vítěz - Tomáš Bogner

Vitěz - Marie Basovníková

žáci naší školy

Vítězové čtyř
kategorii Znascar

žáci ZŠ, Tomáš Bogner,
Petr Vysuček (ředitel
Pevnosti a prezident
ASNEP), Radka Nováková
(místopředsedkyně
Pevnosti)
žáci naší školy - propagace Gongu
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Dne 26. 5. 2015 od 16 hodin se studenti z internátu vypravili na výstavu o době kamenné s názvem Kámen, přítel
pračlověka, která byla tlumočená do ČZJ Naďou Hynkovou Dingovou. Dětem se výstava moc líbila, dozvěděly se
informace o střední a pozdní době kamenné, mohly si prohlédnout nástroje, které se v té době používaly a shlédly
i instruktážní videa k danému tématu. Také si mohly prohlédnout oblečení, které lidé dříve nosili. Nakonec se rozdělily do skupinek a navštívily interaktivní hernu, kde si mohly vyzkoušet různé techniky z doby kamenné (např. jak
vyvrtat do kamenného nástroje dírku pomocí pravěkých technik, jak rozřezat kůže pomocí dřevěného pravěkého
nože; či jak rozdrtit zrní apod.). Celkově se to dětem moc líbilo.
Milan Fritz

4. 6. Pražský hrad

1.6. MDD skákání v pytli

20. 5. exkurze u hasičů

1. 6. MDD
Veronika Rafflerová
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Žáci VIII. třídy ve středu 27. 5. zahájili venkovní výstavu velkoformátových fotografií nazvanou „Bavte se s námi“.
Výstavu připravovali po celý školní rok v rámci programu nazvaného Extra třída. Program poskytuje finance na projekty, které si navrhnou a zpracují žáci druhého stupně ZŠ. Projekty musí být zaměřeny tak, aby nějakým způsobem
rozvíjely komunitu žijící v místě školy, kam žáci docházejí. V letošním roce se do programu s nejrůznějšími projekty
přihlásilo přes 50 škol, z nichž 30 bylo vybráno a finančně podpořeno.
Cílem výstavy, kterou žáci vytvořili a zorganizovali, bylo seznámit lidi žijící a pracující v Radlicích s tím, jak vypadá
život a komunikace neslyšících. Velkoformátové fotografie umístěné u vchodu do metra Radlická zachycovaly různé
komunikační situace typické pro neslyšící. Výstavu zahájili žáci tím, že celý den u metra prodávali kolemjdoucím
zákusky z Tiché kavárny, objednat si všichni museli pouze ve znakovém jazyce. Pro ty, kdo znakový jazyk neovládají,
byly připraveny malé slovníky základních znaků. Díky tomuto happeningu se podařilo oslovit a zaujmout velké
množství lidí, kteří nikdy neměli možnost vyzkoušet si komunikaci s neslyšícími. Výstavu bylo možné shlédnout až
do 8. června.
Josefína Kalousová
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Dne 1. 6. zahájily obě logopedické třídy projekt "Měsíc intenzivní logopedie". Cílem projektu je posilování komunikačních dovedností a stimulace jazykové oblasti a také oblastí, které jsou narušeny vlivem vývojových poruch řeči.
Stimulační aktivity jsou propojeny s týdenními tématy (Zvířata, Pohádky, Pravěk, Indiánské léto) a zaměřují se
na dechová cvičení, posilování měkkého patra, oromotorická cvičení, motorickou oblast, křížové pohyby, dílčí
funkce sluchové a zrakové percepce, vnímání rytmu, pravolevou orientaci, rozvoj myšlení a pozornost. Při aktivitách
jsou využívány dovednosti získané v oblastech trivia a současně jsou tak upevňovány. Nedílnou součástí je i každodenní individuální logopedická intervence. I přestože je to měsíc pro děti velmi náročný, velmi je baví a na každou
aktivitu se velmi těší. Protože program spojuje první a druhou třídu, vznikají nová přátelství a děti se učí spolupráci
a kooperaci.
Šárka Veselá

čas na společnou hru

sladkáoromotorika

společná poznávání

vodní flétna

těžké zamyšlení

čtení s porozuměním

nasála jsem jablíčka

nasávání brčkem
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…že by páv?
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Fifinka, Myšpulín, Pinďa a Bobík...
Kdo z nás jako malý nemiloval příběhy čtyř kamarádů z Třeskoprsk. Děti z naší školy na tom nejsou jinak. Knížky
o Čtyřlístku jdou v knihovně z ruky do ruky, čteme si z nich v družině po obědě skoro každý den a jejich povedeným
kouskům se děti smějí stále dokola.
U příležitosti Mezinárodního dne dětí pro nás dne 3. 6. 2015 připravila naše milá Ulita a knihovna akci s názvem
„Odpoledne se Čtyřlístkem“. Děti se na své hrdiny dlouho těšily a počítaly, kolikrát se ještě vyspí, než za nimi Čtyřlístek přijede. Dokonce ochotně pomáhaly s přípravou soutěžních kartiček, výzdoby knihovny i slavnostní tabule.
Konečně nastal den „D“. Počasí nám přálo. Zřejmě se i sluníčko chtělo s touhle sympatickou čtyřkou potkat. Přijeli
všichni. Každý z nich měl připraveny zajímavé úkoly, které nás postupně zavedly do cíle. Jako odměna za naše úsilí
na nás čekal ovocný dort, který si děti samy připravily a poté s chutí snědly na to tata. Celou akci dětem zpříjemnili
zapůjčený skákací hrad, který střežili příslušníci Policie ČR.
Tímto děkujeme všem, kteří měli s organizací celého odpoledne jistě móóóc práce. Ale myslím, že to stálo za to.
Soudě podle úsměvu a spokojenosti ve tvářích našich dětí. 
Děkujeme ČTYŘLÍSTKU a těšíme se třeba zase příští rok.
Vaše děti z Výmolovky a paní vychovatelka Bára Nosková 
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Na středu 10. 6. 2015 se děti nemohly dočkat! Děti z Radlic totiž čekal cirkusový workshop, na kterém se naučily
plno zajímavých věcí, které každý správný cirkusák musí umět! Nejprve se pořádně rozcvičily, protože bez toho by
žádné cirkusové kousky nemohly dělat. Musily se spojit všichni za ruce a společnými silami prolézt několika kruhy.
Potom už je čekala práce s míčky – děti se učily žonglovat, nejprve s jedním míčkem a potom postupně přidávaly
další. Nejzajímavější částí ale pro děti bylo visení a houpání se na lanech, šplhání po nich a zkoušení různých technik
tak, jak jim to ukázali praví cirkusoví akrobati. Houpání se na hrazdě s různými triky děti také ohromně bavilo. Celá
odpolední akce se velmi vyvedla. Díky patří také dvěma bezvadným cirkusákům, kteří děti celé odpoledne provázeli.
Jitka Kubištová
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Děti ze šesté třídy a Štefan ze čtvrté třídy vyrazili se svými učitelkami Evou Chudomelovou a Evou Henkrichovou
na Šumavu. Ubytování měli krásné na náměstí v Kašperských Horách a nejvíce na něm ocenili velikou zahradu
s kolotočem, trampolínou, houpačkami a velikou skluzavkou. Večeře si sami vařili v kuchyňce, na obědech si pochutnali v restauraci. Program byl bohatý, navštívili sklárnu v Anníně, expozici v elektrárně na Čeňkově pile, hrad
Kašperk, zajímavý program o Šumavě v informačním centru a v neposlední řadě zvládli i večerní zkoušku odvahy
za svitu měsíce v úplňku. Všem se výlet moc líbil a nikomu se nechtělo z krásné jarní šumavské přírody zpátky
do Prahy.
Eva Chudomelová

Výlet internátu základní školy do Štěkně u Strakonic se konal poslední květnový týden. Bydleli jsme v zámku, kde nám výborně vařili a který měl krásné okolí. Procházky byly skvělé jak v lese, tak u řeky.
Ve Strakonicích jsme absolvovali kůru v solné jeskyni, sjížděli tobogán
na plaveckém stadionu, prohlíželi si sanitky místních záchranářů a vyráběli
květiny v knihovně na hradě.
Ve volném čase jsme si hráli v parku u zámku na honěnou, skákali gumu
a hráli míčové hry nebo jsme hráli hry v klubovně.
Cestou domů jsme se ještě stavili v Příbrami a navštívili důl Anna. Všichni
jsme se vrátili v pořádku do školy a už se těšíme na příští výlet.
Klára Fraj Mimrová
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V tomto školním roce ukončí dva žáci VIII. třídy základní školu. Barchyn Toktomatová a Matěj Čipera jsou v 10. ročníku a příští školní rok budou už chodit na střední školu. Chtěli jsme se všichni rozloučit a udělat si hezký výlet,
na který bychom všichni vzpomínali.
V úterý 2. června jsme nastoupili do vlaku a vydali se do Plzně. V Plzni jsme strávili dvě hodiny
v plaveckém bazénu, dali jsme si dobrý oběd a pokračovali autobusem do Kaceřova, kde jsme byli ubytovaní
na chalupě. Zůstali jsme tam dva dny plných zábavy a her. Program jsme vymýšleli několik týdnů dopředu a tak
jsme se opravdu nenudili. Měli jsme také náročný jídelníček, který jsme si sestavili, a taky nakonec sami uvařili. Vyšlo nám i krásné letní počasí a výlet se opravdu povedl tak, že na něj budeme všichni s radostí vzpomínat.
žáci VIII. třídy + M. Hanáková + T. Bogner
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Rozhovor s výkonným ředitelem ČT:D
Náš malý filmový štáb ve složení Matěj Čipera (moderátor) a BarchynToktomatová (kameramanka) spolu
s tlumočnicí Josefínou Kalousovou navštívil v pátek 15. května kancelář výkonného ředitele ČT:D na Kavčích horách.
V rozhovoru s Doc. MgA. Petrem Kolihou jsme se zaměřili mimo jiné i na nedostatek pořadů vhodných pro neslyšící
děti. Rohovor probíhal ve velmi příjemné atmosféře a je možno jej zhlédnout na našich webových stránkách.
Rozhovor byl letošním završením úvodní fáze seznamování se s prostředím ČT:D, po rozhovorech s manažerem
dětské tvorby Luďkem Horkým, dramaturgyní Markétou Hoskovcovou a natáčení reportáže o MTD pro pořad ČT:D
Planeta YÓ.
Věříme, že v příštím roce na tuto spolupráci dále navážeme a naši diváci se budou mít na co těšit.

Animace
Při návštěvě animačního studia ANIMA, kterým nás provedl animátor František Váša (rozhovor s ním z loňského
Anifilmu je takéke zhlédnutí na našich webových stránkách) jsme měli možnost se seznámit s nově vznikajícím
Večerníčkem „Povídání o mamince a tatínkovi“ (r. Kristina Dufková – s níž jsme také natočili rozhovor na loňském
Anifilmu).
Tato exkurze děti inspirovala k vzniku několika krátkých animací. Některé z nich je možno vidět ve školní televizi,
další by měly být součástí vznikajícího dokumentu o divadelním představení žáků VI. třídy.
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Nová tvorba
Průběžně vznikají krátká hraná videa, která se promítají ve školní televizi ve vestibulu školy. Děti zde realizují vlastní
krátké náměty formou hry a mohou si tak prakticky vyzkoušet možnosti filmové skladby, využití různých druhů záběrů, získávají základní filmové dovednosti.
Pod vedením Tomáše Bognera vzniká řada rozhovorů s osobnostmi ze světa neslyšících, které realizují žáci VIII. třídy.
Připravujeme také film, se kterým se budeme prezentovat na 47. Dětském filmovém a televizním festivalu Oty
Hofmana v říjnu v Ostrově.

Úspěšný rok MTD
Tento rok byl pro MTD velmi úspěšný díky schopnostem našich dětí i spolupráci s učiteli. MTD jako jediná školní
televize v ČR navázala kontakt s ČT:D, stala se mediálním partnerem Festivalu Oty Hofmana a film „Přepadení“ režiséra Matěje Čipery jako jediného neslyšícího tvůrce získal řadu cen na filmových soutěžích (dvě z nich
v celorepublikové konkurenci), což se dosud žádnému jinému neslyšícímu dětskému filmaři v republice nepodařilo!
Vzhledem k tomu, že v MTD pracuje řada dalších šikovných tvůrců i na prvním stupni, máme se v budoucnu na co
těšit 
Sledujte naše videa na http://multimedialni-tvurci-dilna.webnode.cz/, podpoříte tak naše děti.
Leoš Procházka

V rámci projektového vyučování navštívili 16. 6. žáci z logopedických tříd
Dinopark na Harfě. Užili si spoustu zábavy a poznávali dávnou historii.
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Ve dnech 10. - 13. 6. 2015 se naši žáci zúčastnili 51. ročníku Celostátních sportovních her pro sluchově postižené
žáky (CSH) v Plzni. Těchto her se zúčastnilo 11 přihlášených škol z České republiky. Naše vybrané děti patřily mezi
nejmladší účastníky CSH. Proto pro nás nebylo tak podstatné získat nějakou medaili, ale spíše nám šlo o vyzkoušení
nádherné atmosféry sportovního ducha.
Naše děti reprezentovaly naši školu v lehkoatletických závodech a kluci v malé kopané. Naše nejmladší plavkyně
Tamara Zúdorová v závodu plavání na 50 m prsa, získala nádherné 6. místo ze 17. plavkyň.
Školu reprezentovali: Sandra Čechovská, Lucie Michalčíková, Laura Svozilová, Tamara Zúdorová, Lukáš Hamburg,
Štefan Samko, Dominik Červeňák, Robin Svozil, Jiří Janouch a Michael Veselý.
Doprovod tvořiliMarkéta Hanušová, Monika Novotnáa Jaroslav Klein.
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Škola Výmolova ve spolupráci s Planetáriem Výstaviště připravila pro děti tlumočenou pohádku o Aničce
a Nebešťánkovi, která se promítala 17.6. Překlad ve znakovém jazyce byl poprvé promítán přímo na plátno,
aby účastníci mohli sledovat jak tlumočníka, tak oblohu. Pohádku shlédly neslyšící děti z mateřské školy a také
děti z druhé třídy naší školy. Během promítání se děti dozvěděly, jaké existují světové strany, co jsou to
hvězdy, jak na obloze najít Polárku, jak vypadá Velký vůz, Letní trojúhelník a spoustu dalších souhvězdí. Také
zjistily, že Mléčná dráha nijak nesouvisí s rozlitým mlékem. Celkově se dětem promítání líbilo a odnesly si domů mnoho nových poznatků.
Jitka Kubištová

Ve čtvrtek 18. 6. se hrála v naší škole šachová simultánka s Davidem Navarou. Velmistr
Navara je sedminásobným mistrem republiky a 14. hráčem světového žebříčku. Během
besedy se neslyšící dozvěděli mnoho zajímavostí ze života šachového profesionála. Například to, že mluví pěti jazyky a hraje současně sedm šachových extralig v Evropě. V
následné šachové simultánce hrané současně proti 23 soupeřům zvítězil velmistr Navara
22x a jednou remizoval - a to s Martinem Paulíkem, letošním mistrem republiky neslyšících.
Petr Pánek

Odkazy najdete:
http://www.tichezpravy.cz/v-sachove-simultance-velmistr-navara-remizoval-s-neslysicim-mistrem-republiky
/http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097176961-zpravy-v-ceskem-znakovem-jazyce/
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Fotografie ze zajímavých aktivit žáků II. C v družině LOGO.
PODZIM 2014
Pouštění draků
Noc v družině

ZIMA 2014/2015
Výlet na Karlštejn
Zdobení stromu pro zvířátka

LÉTO 2015
Piknik na dece
Zmrzlinaaa

JARO 2015
Výlet za vláčky - DDM Juliska
Sběr odpadků v okolí naší školy

S posledním obrázkem bychom společně za naši družinku rádi popřáli
všem kamarádům a spolužákům z naší školy hezké vysvědčení a všem vychovatelům a vychovatelkám, učitelům a učitelkám, paní ředitelce a panu
školníkovi, milým uklízečkám i milovaným kuchařinkám a samozřejmě
všem ostatním KRÁSNÉ PRÁZDNINY ! ! ! :-)
BáraNosková, vychovatelka II. C, družina LOGO
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Vzhůru ke vzdělání
V březnu byl ukončen projekt Vzhůru ke vzdělání. Projekt byl zahájen v červenci 2013 a podpořil pedagogy a žáky
naší školy. Pedagogové se mohli vzdělávat v kurzech českého znakového jazyka a dále v řadě kurzů a seminářů
z oblasti speciální pedagogiky a alternativní a augmentativní komunikace. Kromě toho bylo na půdě školy pro pedagogy uspořádáno několik přednášek lékařů.
Žákům projekt nabídl individuální i skupinové doučování a kroužky. Během dvou školních roků mohli žáci navštěvovat tyto kroužky: Koukej, povídám; Hejbni kostrou!; Už vím jak!, Učíme se pro život; Čtení s tlumočením; Píšu, kreslím rád; Čeština hrou a Příroda a my. Nedílnou součástí projektu byla také revize a inovace individuálních vzdělávacích plánů.
O projektu natočil štáb Televizní klubu neslyšících dokument, který je možné shlédnout v archivu České televize
(http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096066178-televizni-klub-neslysicich/215562221800006/video/).
Projekt byl financován z Operačního programu Praha Adaptabilita.

EEG-Biofeedback pro žáky s řečovým a sluchovým postižením
Tento výzkumný projekt navazuje na aktivity projektu Zvládneme to sami, díky kterému mohla naše škola pořídit
EEG-Biofeedback a umožnit EEG-Biofeedback terapie žákům naší střední školy. V rámci uvedeného projektu, který
podpořilo hlavní město Praha, díky spolupráci multidisciplinárního týmu a realizaci EEG-Biofeedback terapií by mělo
dojít k vytvoření metodiky nastavení těchto terapií pro děti se sluchovým i řečovým postižením.
Multidisciplinární tým tvoří foniatři MUDr. Olga Bendová (Sluchové centrum Praha), MUDr. Joseph Traboulsi (Nemocnice na Homolce), EEG specialista Bc. Alan Tyl (EEG-Biofeedback institut), psycholog PhDr. Tereza Trčková, speciální pedagog Mgr. Lada Chudomelová (speciálně-pedagogické centrum naší školy), klinický logoped Mgr. Milena
Čámková (Logopedie Prosek) a EEG-Biofeedback terapeuti Mgr. Věra Pavličková, Mgr. Lada Chudomelová a
Mgr. Alice Krňanská.
Celkem 16 dětí základní školy může díky projektu využít 20 terapií EEG-Biofeedback. Před zahájením těchto terapií
děti projdou foniatrickým, logopedických, speciálně pedagogickým, psychologickýma EEG vyšetřením. Tato vyšetření pomohou určit typ tréninku a plán terapií. Na konci projektu projdou žáci výstupním vyšetřením, které zhodnotí
efektivitu absolvovaných terapií.
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Koukej, povídám!
Hlavní město Praha podpořilo i další nový projekt Koukej, povídám! Aktivity tohoto projektu jsou
určeny
dětem
s vadami řeči předškolního a mladšího školního věku. Projekt začne již během prázdnin týdenním logopedickým pobytem (17. - 21. 8. 2015) a pokračovat bude s novým školním rokem, kdy
budou moci děti navštěvovat pravidelné logopedické kroužky.
Na týdenní pobyt se mohou děti přihlašovat již nyní v kanceláři Ulicentra nebo na e-mailu
milena.camkova@vymolova.cz.

Ulitoolympiáda 2015
Hlavní město Praha podpoří i tento rok konání jazykové olympiády pro sluchově postižené žáky
pražských středních škol. Žáci si budou moci opět porovnat své znalosti v českém, anglickém a
českém znakovém jazyce. Ulitoolympiáda 2015 by se měla konat v polovině listopadu.

Milena Čámková
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V MŠ bilingvální měli 12. června rozloučení s předškoláky. Všichni budoucí žáčci nastoupí příští rok do naší I. třídy.

o V pátek 19. 6. předškolní děti odjíždí na deset dnů do Itálie. Přejeme jim hezký pobyt.
o V pátek 26. 6. v 11 hodin v klubovně školy chystáme divadelní představení Z deníku
kocoura Modroočka
o 30. 6. nás čeká závěrečné vysvědčení a rozloučení s vycházejícími žáky.

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.
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Děkujeme všem sponzorům za celoroční podporu.
Ve školním roce 2014/2015 nás podporovali:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Firma Cushman&Wakefield, s.r.o. a její zaměstnanci
LUKOIL
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
AMK Finance, s.r.o.
ČSOB, a.s.
Paní IvetaPauková
Pan AlanHopp
Pan Jonathan Peter Hallet
Pan Karel Vlasák
Albatros Media a.s.
Mladá fronta a.s.
Nadační fond TESCO
Pan Evžen Veselský
III. župa sdružených obcí baráčníků Mistra Jana Husi na levém břehu Vltavy
MHMP – projekty Ulitoolympiáda, Čítanka pro neslyšící, Oslavy výročí SZŠ, projekt EEG,
projekt Koukej povídám, projekt Zvládneme to sami
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