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Milí čtenáři,
přinášíme Vám nové číslo Školního zpravodaje. Je
to první číslo nového roku 2015, které informuje
o všech významných událostech posledních dvou
měsíců, o kterých jste mi napsali a podělili se tak
s ostatními o své zážitky a fotografie. A že těch
akcí nebylo málo, vidíte v obsahu vedlejšího sloupce a rozsahu tohoto čísla.

 Televizní klub neslyšících u nás ve škole

Doufám, že vám jeho čtení připomene nedávné
události a zpříjemní váš volný čas.

 Farmářský den

 Dny otevřených dveří v MŠ a ZŠ
 20. výročí vzniku Střední školy
 ScholaPragensis 2014
 Celorepublikový sraz tlumočníků

 Než užiješ alkohol, užij svůj mozek

Ladislav Doležel

 Pražský hrad, ten mám rád

PS

 Vánoční bazar i Mikuláš, čerti a andělé

Budu vděčný za všechny nové příspěvky a obrázky, aby
na jaře mohl vyjít opět nový Školní zpravodaj.

 Ulitoolympiáda 2014
 Čtení s tlumočením v knihovně

Můj mail:

 Sponzoři s vánoční nadílkou

ladislav.dolezel@vymolova.cz

 Vánoční besídka
 Internátní vánoční večeře
 Na FAMU promítání s MTV
 Exkurze SŠ do židovské Prahy
 Co nového se chystá
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Ve čtvrtek 6. listopadu 2014 proběhlo v knihovně se VI. třídou natáčení TKN. Moderátoři S. J. Bovkun a
Pavlína Spilková přenesli děti už počátkem listopadu do vánočního času. Andělskou vánoční hru pro ně
připravila Barbora Kosinová. Na vánoční díl Televizního klubu neslyšících se můžete podívat na internetu
na této adrese:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096066178-televizni-klub-neslysicich/214562221800018
Eva Chudomelová

Ve dnech 20. a 24. listopadu proběhly na naší škole Dny otevřených dveří v naší mateřské a základní škole.
Letos se uskutečnily za obtížnějších podmínek, které zapříčinila rekonstrukce školy. Rodiče s dětmi si tak
nemohli prohlédnout celou školu, ale měli možnost podívat se na výuku do tříd. Nakolik byla akce úspěšná
poznáme na počtu nových dětí, které k nám nastoupí v novém školním roce.
Lada Chudomelová

POZNÁMKA: Střední škola pořádá Dny otevřených dveří ve dnech 12. 1. 2015 a 16. 2. 2015 od 9 do 17
hodin.
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Zubní technik pro neslyšící existuje už dvacet let
Dne 7. listopadu 2014 se v naší střední škole uskutečnily oslavy 20. výročí od založení oboru Zubní technik. Původně byla škola založena v roce 1994 v Berouně v Hostímské ulici pod patronátem Institutu
pro neslyšící. Prvním ředitelem byl prof. Miloň Potměšil. Prvními absolventkami byly tři zubní techničky,
které vyšly ze školy v r. 1999. K letošnímu jubilejnímu roku absolvovalo tuto střední zdravotnickou školu
už 69 studentů. Rok po ničivých povodních v srpnu 2002 se škola v září 2003 přestěhovala do naší budovy
v Radlicích. Dodnes úspěšně funguje pod jednou střechou i s mateřskou a základní školou. První ředitelkou školy byla PaedDr. Jana Barešová, současnou je Mgr. Věra Pavličková. Podle požadavků Evropské unie
se obor Zubní technik v roce 2006 přejmenoval na obor Asistent zubního technika. Studium je čtyřleté.
Oslav se zúčastnilo kolem sedmdesáti hostů, mezi nimiž převažovali bývalí absolventi a učitelé. Nechyběly
ani bývalé ředitelky školy Mgr. A. Hudáková, Ph.D. a Mgr. Šárka Prokopiusová. Na programu bylo slavnostní přivítání ředitelkou Mgr. Věrou Pavličkovou a zástupcem pro střední školu Bc. Davidem Jordou. Ten
také - jako úspěšný absolvent - všechny přítomné ve své přednášce provedl celou historií oboru od roku
1994 až po její současnost. Kulturní program obstarala Mgr. Andrea Kalců se žáky základní školy. A pak už
se jen vzpomínalo a vzpomínalo...
Petr Pánek, zkrácený článek Ulitovin 1/2015
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Od čtvrtka 20.11. do soboty 22.11. 2014 byli naši studenti SŠ k vidění na propagačním stánku v Kongresovém centru na Vyšehradě.
Každoroční nabídka středních škol, gymnázií a učilišť na území Prahy sem přivádí rodiče s dětmi a učitele
se žáky. Propagace jednotlivých škol jim pomáhá při výběru dalšího studia a budoucího zaměstnání.
Na našem stánku jsme předváděli práci s voskem, broušení pryskyřičné náhrady nebo kovové korunky a
snažili se přesvědčit, že zrovna naše škola je ta správná pro další studium. Zájem byl veliký, i když se zaměřujeme hlavně na neslyšící a nedoslýchavé žáky. Školu jsme představili jako příjemné místo pro učení, ale i
zábavu, volné chvíle a zájmové aktivity.
Jan Ošmyk
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Dne 22. 11. 2014 se v zapůjčených prostorách školy pro sluchově postižené v Radlicích uskutečnilo druhé
Setkání tlumočníků. Letos se ho zúčastnilo téměř 70 tlumočníků z celé České republiky. Dopoledne jsme
se měli možnost seznámit s událostmi, které se staly od loňského Setkání. Například jsme se dozvěděli
něco o Národní soustavě povolání a Národní soustavě kvalifikací, o událostech na MŠMT ve vztahu
k tlumočení ve školách, o činnosti EKOTN a o systému vzdělávání tlumočníků v ČR. Nejzajímavějším tématem pak byla druhologie sociálních služeb, kterou nám přednesl sám Mgr.Vrbický.
V dalším bloku se představili poskytovatelé tlumočnických služeb, kteří nám přiblížili systém poskytování
tlumočení v rámci svých organizací.
V odpolední části jsme zabrousili do historie profesních organizací pro tlumočníky znakového jazyka. Díky
panu Lauermannovi jsme si také mohli udělat představu o tom, jak se tlumočilo v minulém režimu a jak to
vypadalo se vzděláváním tlumočníků. Poslední příspěvek nás informoval o tom, že v současné době je
aktivní pouze jedna organizace pro tlumočníky, a to Česká komora tlumočníků znakového jazyka.
Úplně na závěr se tlumočníci rozdělili do skupin, v rámci kterých za pomoci facilitátorů diskutovali o nejtíživějších problémech, které povolání tlumočníka v současné době přináší.
Po skončení celého programu se většina tlumočníků odebrala do nedaleké restaurace, kde Setkání neformálně pokračovalo. Tímto bychom chtěli ještě jednou velmi poděkovat paní ředitelce Věře Pavličkové, že
nám dovolila využít zdarma prostory školy. Celá akce se povedla a již se těšíme na příští ročník.
Přípravný tým: Terezie Vasilovčík Šustová, Dana Tučková, Martina Macurová a Jitka Kubištová
Jitka Kubištová
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Všem, kdo přišli 25. 11. 2014 k naší škole, se naskytl skutečně neobvyklý pohled – v březovém hájku vedle
parkoviště se popásala kráva, stál tam uvázaný kůň, u houpačky hýkal osel, k plotu u školní zahrady byly
přivázané ovce a pěkné hnědé i bílé kozy, v klecích byla dvě prasátka, králík, slepice, kachny a vše hlídal
veliký chrt. Tato neobvyklá návštěva potěšila všechny děti od nejmenších po nejstarší. Děti se mohly posadit na koně i osla, dokonce i na krávu, všechna zvířátka si pohladit a důkladně prohlédnout. Veškeré
otázky jim ochotně zodpověděli pánové, kteří k nám zvířata přivezli. Za výborný nápad pozvat k nám tuto
návštěvu děkujeme panu učiteli Horákovi.
Eva Chudomelová
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Pro naši školu připravila a vedla preventivní program s názvem "Než užiješ alkohol, užij svůj mozek"
p. Jana Škodová z organizace SANANIM. Je to nestátní nezisková
organizace,
která
již
od
roku
1990
působí v oblasti drogových závislostí. Poskytuje pomoc v síti
programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence.
Programy proběhly v naší škole ve dvou dnech - 27. 11. 2014
pro studenty SŠ a 28. 11. 2014 pro žáky
2. stupně ZŠ. Obě skupiny se akce zúčastnily s velkým zájmem. Zejména studenti SŠ vyslechli přednášku i modelové
situace velmi pozorně a živě se zapojili do následné diskuse.
Marie Vaňková

Ve stejný den - 27. listopadu 2014 jsme s dětmi z VI. a VIII. třídy navštívili areál Pražského hradu. Seznámili
jsme se s nejvýznamnějšími a nejzajímavějšími místy tohoto areálu. Připomněli jsme si královskou zoologickou zahradu, v katedrále sv. Víta jsme se seznámili s osobností knížete Václava a při prohlídce svatováclavské kaple jsme využili haptické pomůcky. Navštívili jsme Vladislavský sál, kde se tenkrát odehrávaly
rytířské turnaje a prohlédli jsme si i kopii korunovačních klenotů. Ve věži Daliborka jsme si povídali, odkud
se vzal její název. Procházku jsme zakončili ve Zlaté uličce. Během výkladu byly používány velké barevné
obrázky a nakonec jsme si odnesli pracovní list, se kterým jsme mohli pracovat ve škole a prohloubit si
získané znalosti. Prohlídku organizovala Česká komora tlumočníků znakového jazyka a Muzeum hlavního
města Prahy a po celou dobu akce byl přítomný tlumočník do českého znakového jazyka.
Tomáš Bogner
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Ve dvou týdnech od 1. do 12. prosince 2014 proběhl ve vestibulu naší školy vánoční bazar. V prodejním
plátěném stánku jednotlivé třídy prodávaly výrobky a vánoční dobroty, které si žáci sami připravili. Všechny prodávané produkty nachystali se svými učiteli ve školní kuchyňce a ve třídách. Nabízeny byly vánočky,
koláče, cukroví, perníčky, boží milosti, výborné palačinky, ale i tousty, vánoční paštičky a pečené čaje.
A protože k Vánocům nepatří jen jídlo, ale i slavnostní vyzdobení, nechyběly ve výběru ani vánoční věnce
a ozdoby. Bazar byl úspěšný a inspirativní a za rok bude zase ještě lepší!
Marie Vaňková, Ladislav Doležel
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A takhle to vypadalo u nás ve škole 5. prosince 2015, když nás navštívil svatý Mikuláš se svým doprovodem - dvěma hodnými anděly a dvěma strašidelnými čerty.
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Ve dnech 11. a 12. prosince 2014 zorganizovalo Ulicentrum a škola v Praze 5 –
Výmolově ulici již tradiční akci – Ulitoolympiádu, jazykovou olympiádu pro
studenty se sluchovým postižením. Celkem se této akce zúčastnilo 29 studentů ze tří různých středních škol vzdělávající studenty se sluchovým postižením (škola Ječná, škola Výmolova a škola AloyseKlara).
Celá akce byla opět dvoudenní, během prvního, tzv. motivačního dne byli
studenti rozděleni do tří skupin a měli za úkol sestavit program pro neslyšící klienty cestovní kanceláře a následně ho prezentovat ve třech různých
jazycích (v psané češtině, v českém znakovém jazyce a v psané angličtině). Tento den
měl za úkol studenty motivovat ke vzájemné spolupráci, porozumění a také ke schopnosti pracovat současně se třemi různými jazyky. Všechny skupiny si s úkoly hravě poradily a jejich návrhy akcí cestovních
kanceláří pro neslyšící byly velmi nápadité.
Ve druhém dni se konaly jazykové testy, a to konkrétně z českého jazyka, českého znakového jazyka a
anglického jazyka. Testy ze všech jazyků byly připraveny ve dvou úrovních, pro neslyšící (skupina SP3) a
pro nedoslýchavé (skupina SP1+2). Testy z českého a anglického jazyka měly podobnou strukturu jako
testy využívané při státních maturitních zkouškách a studenti tak měli tak možnost vyzkoušet si maturitu
„nanečisto“. Vítězové byli nakonec dva, ve skupině Sp2 vyhrála Dohnalová Karolína ze školy Výmolova, ve
skupině SP3 vyhrála Rozehnalová Martina ze školy Aloyse Klára. Obě výherkyně si domů jako výhru odnesly čtečky a i ostatní také mnoho knih od sponzorů, kteří Ulitoolympiádu podpořili. Tímto velmi děkujeme
nakladatelstvím Fragment, Mladé frontě a Albatros za hodnotné dary, které do soutěže věnovaly. Zároveň
ještě jednou oběma vítězům gratulujeme.
Již teď se těšíme na další ročník, který se, doufáme, povede zorganizovat i v roce 2015. Věříme, že i příští
Ulitoolympiáda zvýší zájem studentů o jazykové vzdělávání a že studenti z různých škol budou mít díky
této akci opět možnost vzájemně se setkat a porovnat své schopnosti a znalosti.
Jitka Kubištová a Marie Komorná
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V knihovně Ulita se během listopadu a prosince konala dvě Čtení s tlumočením. Ve středu 12. 11. 2014
bylo Čtení laděno podzimně. Četli jsme z knížky Arnolda Lobela Kvak a Žbluňk se bojí rádi kapitolu o tom,
kterak žabáci Kvak a Žbluňk chtěli pouštět draka. Nejdřív se zdálo, že se jim to nepodaří, ale nakonec to
zvládli a drak se vznesl do povětří. Po dočtení příběhu si každý mohl vyrobit svého Kvaka a Žbluňka.
V úterý 25. 11. 2014 jsme četli z knížky Čekání na Vánoce od autorky Andrey Popprové.
S holčičkou Luckou a jejími sourozenci Jendou a Martínkem jsme byli na lampionovém průvodu, dozvěděli
jsme se, jak to bylo se svatým Martinem a ochutnali jsme svatomartinské rohlíčky. Na závěr jsme si vyrobili velikánský lampion, rozsvítili jsme ho a sedli jsme si kolem něj potmě do kroužku, zazpívali jsme si písničku a cítili jsme se už docela vánočně. Čtení se dětem moc líbila, děkujeme za ně Radce Zbořilové.

OtevíracídobaknihovnyUlita:
Po, St, Čt:

13:00 - 16:30

Út:

13:00 - 13:30 a 14:30 - 17:30

Pá:

12:00 - 14:00
Anežka Náhlíková

Jako každý rok nám v předvánočním čase udělali radost naši sponzoři LUKOIL a Cushman&Wakefield,
s.r.o.Zástupci LUKOILu v klubovně předali každému žákovimalý osobní dárek. Z darů firmy CUSCHMAN se
potěšíme na školní zahradě hned na jaře. Firma nám darovala zahradní herní prvky - dvě prolézačky a
herní domečekpro děti mateřské školy.
Alice Krňanská
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V předvánočním týdnu, v úterý 16. prosince 2014, se konala tradiční vánoční besídka. Zaplněná velká klubovna byla svědkem mnoha povedených vystoupení žáků jednotlivých tříd naší školy.
Po přivítání dětí a rodičů ředitelkou školy Mgr. Věrou Pavličkovou se doprovodného slova ujali naši téměř
profesionální moderátoři z VIII. třídy BarchynToktomatová a Matěj Čipera, kteří nás bezpečně provedli
celým programem.

Zahájili jsme krásně kostýmově ztvárněným betlémským příběhem narození Ježíše, který zahráli žáci
VI. třídy. Po tomto divadelním představení vystoupily nejmenší děti z bilingválního oddělení mateřské
školy s pohádkou „O veliké řepě“. Následovalo vystoupení dětí z logopedického oddělení mateřské školy
v Santových čepicích. V programu pokračovali žáci II.A a II.B třídy se svým hudebním vystoupením. Změnu
v druhu vystoupení přinesla II. logopedická třída tentokrát s tanečním číslem. Na hudbu z filmu o panu
Tau zatančilo sedm malých panů Tauů s černými deštníky. Úspěšně nás bavili, dokud nezaklepali prsty
na své buřinky a zmizeli ze scény. Program pokračoval písní o Machovi a Šebestové z filmové třetí bé.
Tuhle píseň nám předvedli žáci ze IV. třídy a hlavní představitelé byli dokonale podobní těm kresleným
večerníčkovým. Mezi vystoupeními jsme si také promítli fotografie z letošních akcí internátu.
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Následujícím představením byl vánoční příběh narození Ježíška, který nám zahráli žáci V. a VII. třídy.
Po tomto vystoupení nastoupily děti v tričkách s obtisky rukou. Byli to žáci I. logopedické třídy s pásmem
básniček. Děvčata ze VI. třídy Lucie Michalčíková a Sandra Čechovská si sama připravila zimní příběh
ve znakovém jazyku. Žáci VIII. třídy si zvolili zábavný paměťový kvíz, při kterém nám malí dobrovolníci rozluštili poselství osmáků „VESELÝ NOVÝ ROK 2015“. Předposledním číslem besídky bylo vystoupení IX. třídy
s písní Wericha a Voskovce s názvem Veška a bleška. Závěrečné vystoupení „trpaslíka“, kterého si zahrál
Martin Herák z X. třídy, pochutnávajícím si na výborném Lipánku nakonec všechny rozesmálo. S dobrou
náladou jsme se rozešli. Děkujeme všem účinkujícím za povedenou vánoční besídku. Ladislav Doležel

13

14

Přinášíme také malou fotoreportáž, kterou si připomeneme každoroční internátní vánoční večeři s rozdáváním dárků.
Milan Fritz
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Dne 7. ledna 2015 studenti 1. ročníku SŠ navštívili v rámci předmětu Český jazyk a literatura "Židovskou
Prahu". Dozvěděli se, kdo jsou to Židé, odkud pocházejí, seznámili se s jejich dějinami, zvyky, tradicemi a
způsobem života. Studenti obdrželi pracovní listy, na jednotlivých místech hledali židovské symboly (Davidova hvězda, Menora) a plnili úkoly, aby se dostali k dalšímu objektu exkurze. V rámci exkurze navštívili
Pinkasovu synagogu (stěny synagogy jsou uvnitř pokryty 80 000 jmény českých Židů, kteří zahynuli v koncentračních táborech za II. světové války) a Starý židovský hřbitov s náhrobkem rabiho Löwa, který dle
pověsti stvořil Golema. Exkurze pokračovala do Obřadní síně, kde se nyní nachází Židovské muzeum,
při cestě ke Staronové synagoze (nejstarší synagoga, na její půdě je údajně ukryt Golem) studenti viděli
sochu Mojžíše (jedna z nejvýznamnějších postav izraelského národa, je mu připisováno autorství Tóry).
Maiselova synagoga je bohužel v rekonstrukci, pokračovali jsme tedy k poslednímu místu naší exkurze,
ke Španělské synagoze (nejmladší synagoga v maurském stylu).
Exkurze se vydařila, studenti se zábavnou formou dozvěděli mnoho zajímavých informací.
Pavla Bognerová

V pondělí 12. 1. 2015 v čase od 16:00 do 17:00 proběhla prezentace filmů naší Multimediální tvůrčí dílny
v kinosále Filmové a televizní fakulty akademie múzických umění na Smetanově nábřeží 2, v Praze 1.
Vstup pro diváky byl volný a bylo zajištěno tlumočení.
Leoš Procházka

Švandovo divadlo na Smíchově v Praze 5 vychází vstříc neslyšícím divákům. Opatří vybraná představení českými titulky. První bude už 26. ledna komedie Kdo je tady ředitel? s Michalem Dlouhým
v ústřední roli falešného ředitele. Dalšími představeními, která dostanou titulky, bude
19. února Čapkova hra Krakatit a v březnu jej bude následovat Shakespearovo drama Hamlet.
A jak budou titulky vypadat? Text bude rozlišen barevně, každá postava má svou vlastní a bude doplněn o popisky, které pomohou dotvářet děj (zvonění telefonu, bouchnutí dveří nebo tón hlasu…).
Titulky budou promítány na stěnu nad jevištěm, kde je budou moci diváci sledovat ze speciálních
míst na prvním balkoně divadla. A je tu důvod zajít do divadla!

15

16

 Střední škola pořádá ve dnech 12. 1. 2015 a 16. 2. 2015 od 9 do 17. hodin Dny otevřených dveří.
 Úvod do sebeobrany (nejen) pro neslyšící. Instruktoři organizace Krav MagaGlobal si pro vás
ve spolupráci se školou Výmolova připravili základní hodinu systému sebeobrany ZÁKLADNÍ ÚDERY A KOPY. Koná se 6. února 2014 od 16:00 do 18:00 hodin v tělocvičně Krav MagaAcademy, Na
Pankráci 32 v Praze 4. Cena je 50 Kč za osobu (cena pro úvodní hodinu). Akce je pro slyšící i neslyšící zájemce od 15 let. Tlumočení je zajištěno. Přihlašovat se můžete na e-mailu:
kurzy@vymolova.cz nebo pomocí SMS na čísle 603 914 810 a to do 4. 2. 2015.
 Ve čtvrtek 29. ledna uvidí žáci výsledky svého snažení na pololetním vysvědčení.
 Následující pátek 30. ledna 2015 budou jednodenní pololetní prázdniny.
 Na jarní prázdniny se zase můžete těšit v týdnu od 23. února do 1. března 2015.
 V únoru chystáme přednášku o Gallaudetově univerzitě.
 Na únor dále připravujeme v rámci akce Letem světem s Ulitou přednášku o Izraeli a Keni,
na 10. března přednášku o Thajsku (přesný termín únorových bude na nástěnce Ulicentra nebo
na jeho Facebooku).
 Na jaro připravujeme masopustní karneval s překvapením.

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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