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Milí čtenáři,
přinášíme Vám nové dubnové číslo Školního zpravodaje, které mapuje únorové a březnové události
v naší škole. Doufám, že si uděláte trochu času a
zpříjemníte si volné chvíle jeho četbou či prohlížením fotografií.

 NETRADIČNÍ PŘEDÁVÁNÍ POLOLETNÍHO
VYSVĚDČENÍ

Budu rád, když mi pošlete nové příspěvky událostí
v měsících dubnu a květnu, o kterých se chcete
podělit s ostatními. Další číslo Školního zpravodaje
plánuji vydat během června 2015.

 DOBA MASOPUSTU A TEDY TRADIČNÍ
KARNEVAL MASEK

Přeji pěkné čtení

Ladislav Doležel

 ŠESŤÁCI V MUZEU FILMOVÉ FANTAZIE A
NA KOMIKSECH V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

 DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MŠ, ZŠ A SŠ
 OSMÁCI O NESLÝŠÍCÍCH V NIGÉRII A NA
NÁVŠTĚVĚ V HRADCI KRÁLOVÉ
 ŠACHOVÝ TURNAJ
 CESTOVATELSKÉ PŘEDNÁŠKY VÁS ZAVEDOU DO AFRIKY I ASIE
 NATÁČENÍ TELEVIZNÍHO KLUBU NESLYŠÍCÍCH U NÁS VE ŠKOLE
 NOVINKY V MTD
 VELIKONOČNÍ TRHY
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Naši nejmenší školáci dostali 29. 1. netradičně a slavnostně pololetní vysvědčení. Je to přece důležitý
doklad o tom, jak jsme se celé pololetí snažili. Žáci I. třídy a II. třídy logopedické se svými pedagogy navštívili Galerii Nové Butovice. Svezli se Expres vláčkem a po jízdě přebrali svá vysvědčení. Další jejich odměnou byla návštěva zábavného centra Hafíkov, kde si mohli zadovádět. Sladkou tečkou na závěr byl zmrzlinový pohár a dětské šampaňské.
Škoda, že je vysvědčení jen dvakrát ročně!
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aneb VI. třída v Muzeu Karla Zemana
Děti ze VI.třídy chodí do filmového kroužku MTD a proto se velmi těšily na návštěvu Muzea Karla Zemana,
uznávaného tvůrce filmových triků, kterými proslavil českou kinematografii 20. století ve světě.
Ve škole děti shlédly ukázky z filmu Cesta do pravěku a ve vlastivědě se dozvěděly další informace o vývoji
života na Zemi v pravěku. Seznámily se také předem se životem a dílem Karla Zemana a jeho neslyšícího
spolupracovníka animátora Borise Masníka. Proto si pak v úterý 17. 2. dokázaly návštěvu muzeu opravdu
vychutnat a užít. Z návštěvy muzea vzniklo pěkné video, které děti v kroužku ještě doplnily psanými i znakovanými titulky a budete jej moci vidět na obrazovce ve vestibulu školy.
Eva Chudomelová, fotografie Leoš Procházka a Eva Chudomelová
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VI. třída tentokrát vyrazila do Ústřední knihovny na Mariánském náměstí, kde měla 17. 3. objednaný program o komiksu. Děti se seznámily s tím, co je komiks, jaké jsou druhy výtvarného zpracování příběhu,
jakými způsoby se dají různé situace v komiksu vyjádřit a jiné informace o tomto druhu literatury, který je
poměrně oblíbený i mezi neslyšícími dětmi. Návštěva knihovny se potom protáhla ještě o téměř hodinu,
kdy si děti prohlížely příjemné prostory knihovny a objevovaly zde další a další zajímavé knihy, které si
s chutí prohlížely.
Při zpáteční cestě se děti podívaly také na orloj a prošly se historickými uličkami Starého Města.
Eva Chudomelová
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Děti i dospělí se vyřádili na tradičním karnevalu v klubovně naší školy. Několik dnů předtím se všichni
poctivě připravovali. Vymýšleli a chystali masky jako překvapení. Někteří si je šili sami, jiní si je mohli zapůjčit v Ulitě. A po velkém chystání to konečně vypuklo.
Ve středu 18. 2. 2015 dopoledne začal velký maškarní

Ve fotoreportáži vidíte, jak si masky zatancovaly na diskohrátkách a jak soutěžily o tu nejkrásnější.
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Ve dnech 12. 1. a 16. 2. 2015 proběhly dny otevřených dveří na střední škole.
V pátek 6. 3. 2015 proběhl Den otevřených dveří na ZŠ a MŠ. Návštěvy si dopoledne mohly prohlédnout
výuku v jednotlivých třídách. Odpoledne bylo možné se podívat na odpolední činnost ve školní družině
a internátu ZŠ a zúčastnit se her a soutěží v knihovně Ulity. Po celý den si návštěvníci mohli prohlédnout
budovu a přilehlé prostory: cvičný byt, dílny-tkaní, košíkářství, keramika, vaření, ateliér MTD, Ulicentrum,
počítačovou učebnu, taneční sál, klubovny, tělocvičnu, logopedickou pracovnu… Naše škola přijímá děti
a žáky se sluchovým postižením (případně se sluchovým a dalším lehčím postižením). Od nového školního
roku 2015-2016 otevřeme opět logopedické oddělení MŠ a jednu logopedickou třídu ZŠ pro slyšící děti
s vadami řeči.
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V Brně se dne 12. února 2015 konala v kavárně „U Žambocha“, kde obsluhují neslyšící zaměstnanci, jedinečná přednáška. Neslyšící Godwin Irokaba z Nigérie vyprávěl o životě neslyšících v Nigérii. Pan doktorand
Irokaba vystudoval Gallaudetovu univerzitu v USA a v současné době studuje na Masarykově univerzitě
v Brně. Na této přednášce jsme nemohli chybět a přijeli jsme se tam podívat, natočili jsme rozhovor
s panem Irokabou a udělali jsme si i společnou fotku. Byl to velmi příjemně strávený podvečer s člověkem,
který se vydal do Evropy získávat poznatky o životě neslyšících, aby ve své rodné zemi šířil osvětu a změnil
postavení neslyšících v Nigérii.
Tomáš Bogner a VIII. třída
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Ve čtvrtek 5. března 2015 jsme v Hradci Králové navštívili další významnou osobnost kultury Neslyšících,
Petra Vysučka, který v tamní škole pro neslyšící pracuje v SPC jako speciální pedagog. V rámci exkurze nás
provázel i po škole, měli jsme možnost seznámit se s různými obory, které mohou neslyšící absolvovat
(truhlář, cukrář, kuchař, pedagogika, grafika). Poté nás Petr Vysuček pozval na pizzu do bufetu, který provozuje škola. Následně jsme se všichni sešli u něj v kanceláři, kde nám vyprávěl o sobě a kde jsme s ním
natočili rozhovor. Ve svém oboru je pan Vysuček uznávaným odborníkem, v současné době je i prezidentem ASNEP (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel) a ředitelem Pevnosti České
centrum znakového jazyka, o.s.
Tomáš Bogner a VIII. třída

Ve čtvrtek 5. 3. 2015 proběhla na naší škole v klubovně lékařská přednáška pro pedagogy pojednávající
o důležitosti používání sluchadel od útlého věku dítěte. Přednáška se konala v rámci projektu Vzhůru
ke vzdělání.
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9. ročník šachového turnaje O krále Radlic
Ve středu 11. 3. se po delší době opět uskutečnil šachový turnaj ve škole pro SP v Praze 5 Radlicích a to
nejen pro studenty a žáky školy, ale i pro širokou veřejnost. Zúčastnilo se deset šachistů a staronovým
přeborníkem a králem Radlic se stal Tibor Kalig.
Hrálo se systémem každý s každým dvě partie (s bílými i černými figurami) v bleskovém šachu (tempo 7
minut na partii).
Zde je výsledné pořadí:
1.
Tibor Kalig
(17 bodů z 18 možných)
2.
Petr Pánek
(16,5/18)
3.
Jan Andrejsek
(14/18)
4.
Martin Najman
(12,5/18)
5 .- 6.
Fedor Krajčík
(8/18)
5. - 6.
Martin Herák
(8/18)
7. - 8.
Monika Goldefusová (6/18)
7 .- 8.
Šimon Skopový
(6/18)
9.
AmáliaBasalová
(3/18)
10.
Jan Herák (0/18)
Další šachový turnaj ve škole v Radlicích uspořádáme v červnu a budeme vás o něm ještě včas informovat.
Zde je ještě odkaz na zprávu v ČZJ v České televizi (v čase od 05:33):
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097176961-zpravy-v-ceskem-znakovem-jazyce/215411000130312
Text: Petr Pánek, foto: Martin Najman a Leoš Procházka
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Dne 17. 3. 2015 uspořádala škola Výmolova ve spolupráci s Českou unií neslyšících přednášku, která nás
zavedla do dvou asijských zemí: do Thajska a Kambodži. Přednášející byla neslyšící Barbora Herzánová,
která nás seznámila s thajskou a kambodžskou kulturou. V těchto dvou státech strávila tři týdny přes Vánoce a Silvestra roku 2014. Cestovala se svým manželem a dalšími dvěma kamarády. Během její přednášky jsme se dozvěděli, jaké je typické jídlo v těchto končinách, jaké je tam podnebí a která místa ji okouzlila. Také bylo velmi zajímavé zjištění, jak se na tamní území získá vízum. Z celého jejího vyprávění mě nejvíc
utkvěl v paměti ostrov , na jehož jedné pláží se natáčel právě film Pláž s Leonardem DiCapriem. Celkově
byla přednáška velmi příjemná a již se těšíme na další!
Jitka Kubištová
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Následující den 18. 3. proběhla ve škole v Radlicích přednáška na téma Keňa, Zanzibar a Tanzánie. Přednášku si pro nás posluchače připravil Milan Fritz a Jiří Kolíska, kteří strávili v těchto afrických zemích celý
měsíc. Cestoval s nimi ještě jejich kamarád Lukáš Burýšek a také Milanova přítelkyně Pepe, která se k nim
přidala později. Na svých cestách zamířili hlavně za krásami přírody, ale také stihli navštívit několik škol
pro neslyšící. Velmi poutavé bylo jejich vyprávění o hygienických podmínkách školního prostředí. Nádobí
ze školní kuchyně můžete vidět na přiložené fotografii. Milan s Jirkou nás také seznámili s tím, čemu se
v Africe říká „velká pětka“. Je to pět druhů zvířat, které by měl každý návštěvník Afriky vidět na vlastní oči.
Jsou to: levhart, nosorožec, lev, slon a buvol. Milanovi a jejich výpravě se to povedlo! Celkově byla přednáška velmi poutavá a všichni účastníci odcházeli domů s nadějí, že se do Afriky také brzy podívají.
Jitka Kubištová
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V úterý 24. 3. 2015 se ve škole Výmolova konala přednáška Izrael a Palestina, kterou si pro nás připravila
paní Ptáčková, která před dvěma roky cestovala do těchto končin se skupinou neslyšících a průvodcem.
V úvodu přednášky jsme se dozvěděli, jak probíhají letištní kontroly a jakými všemi kontrolami musela
skupina neslyšících cestovatelů projít, než dojela do hotelu v Betlémě, kde byla ubytovaná. Na přednášce
jsme se dozvěděli o zajímavých místech ve městě Betlémě, například o Mléčné jeskyni a kouzelném
prášku, který se zde prodává ženám, které mají problém s otěhotněním. V Jeruzalémě byla nejzajímavější
památkou Zeď nářků, dozvěděli jsme se, jak do ní lidé vkládají svá přáníčka. Klidu si prý neslyšící nejvíce
užili u Mrtvého moře, kde na sebe dávali zábaly bahna. Také jsme se dozvěděli, že Mrtvé moře každý rok
ubývá a je to otázkou, kdy zmizí úplně. Celkově se přednáška povedla a odnesli jsme si domů mnoho zajímavých poznatků. Paní Ptáčkové ještě jednou děkujeme za přednášku!
Jitka Kubištová
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Ve čtvrtek 26. 3. k nám do školy zavítaly studentky z České zemědělské univerzity s programem věnovaným psům. Hovořily s dětmi o tom, proč lidé psy chovají, jak se o ně máme správně starat, co mohou jíst,
co potřebují pro pobyt venku, jak a proč je nutné po svých psech uklízet a především debatovaly s dětmi
o tom, jak se k pejskům správně chovat. Během vyprávění si děti i zasoutěžily.
Po teoretické části následovala praktická ukázka s asistenčním psem. Díky Kristině Kratochvílové děti viděly, jak probíhá cvičení, krmení, dozvěděly se, jak se bezpečně chovat ke psům, obzvlášť k těm cizím.
Na závěr se s pejskem mohly děti vyfotit, o což měly samozřejmě obrovský zájem.
Jitka Kubištová

Ve dnech 5. a 6. března 2015 proběhlo televizní natáčení Televizního klubu neslyšících k projektu „Vzhůru
ke vzdělání“. Projekt probíhal dva roky od července 2013 do března 2015. Cílem projektu bylo dosáhnout
zvyšování gramotnosti žáků se specifickými vzdělávacími potřebami formou zájmových kroužků a doučování, profesním rozvojem jejich pedagogů tak, aby byli schopni co nejvíce rozvinout potenciál žáků a dále
také revizemi a inovacemi individuálních vzdělávacích plánů. Byly pořádány i kurzy znakového jazyka
pro pedagogy.
Televizní klub neslyšících natáčený u nás ve škole bude v televizi uveden 22. dubna 2015.
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V posledním předvánočním týdnu, v úterý 16. prosince 2014, se konala tradiční vánoční besídka. Zaplněná

Planeta YÓ v MTD
Na základě dlouhodobé činnosti našich dětí prezentované mnohokrát v TKN a rozhovorů s dramaturgy
ČT:D na loňském filmovém festivalu Oty Hofmana v Ostrově nás oslovil štáb Planety Yó ohledně natáčení
s našimi dětmi. Natáčení se konalo 2. března odpoledne v době kroužku MTD. V režírování se střídala naše
nadějná mladá režisérka Tamara Zúdorová se zkušeným filmovým a televizním režisérem a pedagogem
FAMU Martinem Dolenským.
Na reportáž se členy MTD Tamarou Zúdorovou, Sandrou Čechovskou, Aldou Paptistellou, Matějem Čiperou, Barchyn Toktomatovou, Tuyet Chu Thi a Michaelem Veselým se bude možno podívat 20. dubna
v 17:40 na ČT:D.
O natáčení vzniká také náš záznam, jak jej zachytila Barchyn Toktomatova.

Další úspěch filmu Přepadení režiséra Matěje Čipery
Film Přepadení postoupil do zemského kola filmové soutěže neprofesionálních tvůrců Zlaté Slunce ve
Dvoře Králové. Toto zemské kolo bylo určeno pro kraje: Jihočeský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Plzeňský, Středočeský a Hlavní město Praha. Již samotná účast mezi nominovanými filmy byla velkým
úspěchem. Slavnostní projekce úspěšných filmů s předáváním cen se konala v pátek 20. března dopoledne
v kinu Svět. Film Matěje Čipery byl odbornou porotou oceněn 3. místem!
Film Přepadení se tak stal historicky vůbec prvním filmem neslyšícího žáka v ČR, který je schopen konkurence se stejně starými slyšícími filmaři.
Naše účast na slavnostním ceremoniálu musela být z důvodu nemoci tvůrců zrušena. Film díky ocenění
postupuje do předvýběru celorepublikové soutěže, která se bude konat 25. 6. - 26. 6.2015 v Blansku.
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Nové filmy MTD
Barchyn Toktomatova a Tuyet Chu Thi vytvořily dvě zdařilá videa Parádnice a Sen. Obě filmařky ve dvojici
zvládly režii, kameru, střih i herecké role. Videa je možno zhlédnout na stránkách MTD, youtube i facebooku.
Mladší filmaři připravují krátké video z návštěvy Muzea Karla Zemana a vytvořili několik videí, která jsou
promítána ve školní televizi v aule školy.

Leoš Procházka

Každých 14 dní se ve Škole Výmolova koná Ulitobingo, soutěž pro nejmenší školáky. Účelem hry je procvičení slov v českém jazyce, správné přiřazení významu slov a také trénování rychlosti a postřehu. Děti se
seznámí se slovní zásobou z různých oblastí, témata jsou pokaždé jiná. Za každé vítězství děti sbírají
razítka a při nasbírání devíti razítek dostanou drobnou odměnu. Sponzorské dary nám do soutěže darovala firma ČSOB, díky které můžeme děti odměňovat. Děkujeme!
Jitka Kubištová
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Před velikonočními prázdninami ve dnech 23. 3. – 1. 4. proběhly ve vestibulu naší školy velikonoční trhy.
Zúčastnily se téměř všechny třídy ZŠ i MŠ. Nabízen byl různorodý sortiment od velikonočních pokrmů,
cukrovinek až po bylinky, keramiku, kraslice a pomlázky. Trhy se líbily a měly velký úspěch.

Také děti z šesté třídy pilně vyráběly různé výrobky k jídlu i na ozdobu.
Těší se, že "vydělané" peníze použijí na školní výlet.
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Ve čtvrtek 19. března se vydaly třídy II. A a II. B do Musaionu v Kinského zahradě na program věnovaný
Velikonocům. V zajímavém vyprávění bylo vysvětleno, proč Velikonoce slavíme, kdo byl Jidáš, co je půst,
jaké se dodržovaly zvyky v dobách našich babiček a jak Velikonoce slavíme dnes. Na závěr si děti v dílně
ozdobily velikonoční vajíčko, které si odnesly domů.
Milada Konvalinová

Knihovna Ulity nabízí čtenářům nové
tituly knih.

Anežka Náhlíková
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 Přednášku o Hawaii chystáme na 15. 4. v 17 hodin
 Slackline - provazochodectví 21. století, připravujeme kurz na 29. 4 . od 15 hod.
 Na květen v knihovně Ulity plánujeme Andersenovské odpoledne (motivované Nocí s Andersenem pořádané celorepublikově)
 Gallaudetova univerzita – chystáme přednášku studentů, kteří ji navštívili

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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