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Milí čtenáři,


















přinášíme Vám nové číslo Školního zpravodaje. Je to
první číslo v novém školním roce 2015/2016.
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 z obsahu vedlejšího
sloupce. Děkuji všem autorům příspěvků.
Doufám, že Vám čtení zpravodaje zpříjemní Váš volný
čas a fotografie připomenou pěkně prožité chvíle.
Ladislav Doležel
PS
Následující číslo Školního zpravodaje vyjde do dvou
měsíců a připomene události od listopadu do Vánoc.
Budu se opět těšit na všechny Vaše nové příspěvky a
fotografie, se kterými se chcete prezentovat na stránkách zpravodaje. Uzávěrka příspěvků je do 15. 12.
2015.
Můj mail:
ladislav.dolezel@vymolova.cz
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První dny prvňáčků
Pasování na čtenáře
Setkání se spisovatelkou S. Vebrovou
Archa Noemova
Letohrádek Hvězda
Fido – asistenční pes
Sportcentrum Radlice
Soutěž cyklistů ve Valašském Meziříčí
Školy v přírodě v Jizerských horách
Cestování po Japonsku, Koreji aTaiwanu
Exkurze VŠ studentů na naší škole
Co podnikáme ve školní družině
Zprávy ze střední školy
Úspěchy MTD
Všichni dohromady uděláme moc
Šachové aktuality
Co nového se chystá
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foto: Eva Chudomelová
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Děti z prvních tříd naší školy byly slavnostně pasovány na čtenáře! Většinou ještě samozřejmě číst neumí, ale
při tomto slavnostním „obřadu“ jim byly předány průkazy do školní knihovny. Celé předávání začalo nejprve malou
soutěží a pak už paní knihovnice v královském kostýmu a v doprovodu paní ředitelky a paní tlumočnice, které byly
také v efektních převlecích, pasovala prvňáčky na čtenáře. Kromě průkazů dostaly děti také drobné dárečky a pak si
už mohly vybrat svoji první knížku v knihovně.
Eva Chudomelová
Dne 9. září jsme v knihovně přivítali naše prvňáčky
– budoucí čtenáře.

Aby děti mohly být pasovány na rytíře, musely
projít nelehkou zkouškou. V knihovně se běhemprázdnin ztratily z několika knížek stránky.
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Nejprve jsme se představili.
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Úkolem dětí bylo stránky najít a vložit
do správných knížek
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Všechny děti si s tím hravě poradily. Proto jim delegace
z hradu – vrchní čaroděj a dva rytíři – mohla předat řády,
diplomy a čtenářské průkazy a povýšit je tak na čtenáře.
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A kdo chtěl, mohl si na závěr vypůjčit svou první
knížku z naší knihovny a hned se do ní začíst.
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Anežka Náhlíková
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V úterý 15. září k nám do knihovny zavítala Sandra Vebrová, autorka dvou dílů příběhů o rodince duchů - panu
a paní Ducháčkových a jejich dětech. Paní spisovatelka nás nejprve s jednotlivými postavami seznámila. Děti, které
přišly na Čtení, si děti Ducháčkovy, Bubiho, Olívii a Simona, hned oblíbily a chtěly o nich zjistit co nejvíc. Měly proto
množství otázek, které autorka dokázala všechny zodpovědět, a že jich nebylo málo. Tak jsme se například
dozvěděli, jak duchové hrají fotbal, jestli chodí do školy, které předměty se v té škole vyučují a ještě mnoho dalšího.
Na závěr jsme si poslechli ukázku z knížky. Příběhy Ducháčkovic dětí byly tak napínavé, že bychom snad všichni
vydrželi poslouchat až do noci. To samozřejmě nebylo možné, takže kdo chce vědět, jak to vlastně s rodinou
Ducháčkových všechno bylo, může si přijít vypůjčit tyto knížky do knihovny.
Anežka Náhlíková

Třídy II.C. a III.C. se rozhodly poznávat podzimní přírodu a dopravní záludnosti přímo v terénu. Vydaly se tedy
v pátek 25. září 2015 na prohlídku dopravního hřiště na Vypich a poté prozkoumaly oboru Hvězda. Dárkem navíc
byla i možnost prohlédnout si maketu bitvy na Bílé hoře, která je umístěna v letohrádku Hvězda. Vše se velmi vydařilo, protože byl skutečně krásný a slunný podzimní den.
Šárka Veselá
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Ve středu 23. 9. 2015 se naši žáci z I.A, III.A, III.B, V. a
VI. třídy vypravili do Národního muzea na výstavu
Archa Noemova. Na začátku jim byl vyprávěn příběh
o Noemovi a jeho lodi, na které před potopou světa
zachránil všechna zvířata. Poté děti vešly do obrovské výstavní haly, která svým uspořádáním připomínala prostory lodi, a mohly si prohlédnout všechny
možné exempláře zvířat. Děti fascinovalo, z jaké blízkosti se mohou na zvířata podívat. Líbila se jim, dozvěděly se o některých mnohé zajímavosti a chtěly se
s nimi vyfotografovat. Hezkému zážitku jistě napomohlo i skvělé tlumočení do znakového jazyka od
Nadi Hynkové Dingové.
Milada Konvalinová

V pátek 25. září měli žáci I. A a I. C tu čest seznámit se s asistenčním psem Fidem a jeho paničkou Kristýnou. Děti se
dozvěděly, jak se správně chovat k cizím psům a co pes potřebuje. Překvapením pro všechny bylo, kolik toho šikovný Fido umí, a s čím vším může neslyšícím pomoci. Na závěr si každý vyzkoušel kanisterapii a přitulil se k Fidovi. Děti
byly nadšené a některé i překonaly strach z cizích psů a Fida si pohladily. Moc Kristýně a Fidovi děkujeme za poučné
dopoledne.
Kateřina Chuchmová
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Ve čtvrtek 1. října 2015 se konala moc hezká akce. Děti z mateřské školy a z prvních tříd byly pozvány
do sportovní haly poblíž naší školy. Tam se jich ujali mladí sympatičtí instruktoři a po krátké rozcvičce a rozdělení do
družstev začaly opravdové závody. Děti byly nadšené velkým prostorem na běhání a s chutí se zúčastnily všech nabízených aktivit. O přestávce si pochutnaly na bohatém občerstvení a na závěr bylo největší překvapení: kromě
medaile a sladkostí dostaly všechny děti krásnou stavebnici Lega!
Děkujeme Sportcentru Radlice za uspořádání opravdu velmi povedené akce.
Eva Chudomelová

6

7

Ve dnech 1.–2. října se děti ze VII. třídy zúčastnily dopravní soutěže mladých cyklistů, kterou již tradičně pořádá
škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Děti soutěžily v jízdě podle pravidel na dopravním hřišti, v jízdě
zručnosti a v poskytování první pomoci. V dopravních testech musely prokázat znalost pravidel silničního provozu.
Na první místo to sice nestačilo, ale všichni bojovali statečně.
Milena Hanáková
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Ve dnech 5. - 9. 10. 2015 byli žáci I.A, I.C, III.A a VI. třídy na škole v přírodě, a to v obci Plavy v Jizerských horách.
Počasí bylo velmi přívětivé, a tak mohly děti podniknout v doprovodu svých učitelů a asistentů řadu výletů. Byly
například na rozhlednách Štěpánka a Maják, vyzkoušely si horskou túru podle turistických značek, hledaly zříceninu
hradu, jely na farmu Pěnčín, kde si děti prohlédly hospodářská zvířata a navlékaly korálky v místní dílně, navštívily
biofarmu přímo v Plavech a ochutnaly čerstvé mléko, hledaly poklad a soutěžily v lese.
Všem se na škole v přírodě moc líbilo, pobyt navíc zpříjemnilo barevné podzimní listí a čerstvý horský vzduch.
Milada Konvalinová

Další škola v přírodě proběhla ve dnech 12. - 15. 10. 2015 v Rejdicích v Jizerských horách. Zúčastnily se jí děti
z logopedických tříd II. C a III. C. Tentokrát dětem počasí přálo již méně. Přesto měly plno nových zážitků. Navštívily
také rozhledny Štěpánku a Maják a muzeum Járy Cimrmana. Velkou atrakcí byla návštěva vládce Jizerských hor
jménem Muhu.
Alice Krňanská
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V úterý 20. října 2015 od 18 hodin proběhla v knihovně Ulity cestovatelská přednáška pana zástupce SŠ Mgr. Davida Jordy na téma
Japonsko, Korea, Taiwan, kde strávil letos v létě několik týdnů
na dovolené se svou kamarádkou Mgr. Radkou Novákovou.
Na přednášce se studenti ze základní, střední školy – i zájemci
z řad veřejnosti – dozvěděli, co se Davidovi v těchto státech líbilo
nejvíce, jaká je tamní kultura, tradice a jaká jídla mu v těchto
zemích chutnala. Přednáška byla velmi zajímavá a my za ni
děkujeme!
Jitka Kubištová

Ve čtvrtek 15. října 2015 navštívili studenti speciální pedagogiky PedF UK v Praze naší školu. Během dvou hodin měli
možnost se seznámit se základními informacemi o škole a celou školu si také prohlédnout. Exkurze bude pokračovat
v několika následujících týdnech náslechy ve vybraných třídách. Jsme rádi, že se s budoucími pedagogy našich žáků
můžeme setkat ještě během jejich studia. Diskuse, které během exkurzí probíhají, jsou vždy pro obě strany velmi
podnětné.
Milena Čámková
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Výstava 50 let večerníčků
Dne 17. září jsme podnikli výlet na výstavu Večerníček slaví 50 let,
která se konala v Museu Kampa na Malé Straně. Výstava byla velice
zajímavá! Poutavě zachycovala vývoj Večerníčku s jeho příběhy,
ukazovala loutkové figury postav, například Hurvínka, i animované
postavičky, třeba Macha a Šebestovou. Prohlédli jsme si i velmi
zajímavou expozici v prvním patře, která ukazovala, jak se některé
příběhy natáčely. Viděli jsme, jak se natáčely Krkonošské pohádky.
Dětem se to moc líbilo!
Návštěva DinoParku
Dne 22. října jsme navštívili DinoPark na střeše obchodního
centra Harfa. DinoPark byl vybaven novými atrakcemi a novými
modely dinosaurů, které naše děti tuze zajímaly! Dinosauři zde
dokumentují celý svůj dlouhý vývoj během prehistorie Země.
Na velkém pískovišti si děti zahrály na mladé archeology a
objevovaly kosti dinosaurů. Pro naše děti to byla velká zábava.

Jak jsme pekli štrúdl
Třetí akcí, které se naše děti zúčastnily, bylo pečení jablečného štrúdlu dne 13. října. Děti si samy nastrouhaly jablka, vyválely těsto, pocukrovaly… Zkrátka jako kuchařky. A nakonec je čekala zasloužená dobrota.

Milan Fritz
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Na vlastní uši
Ve středu 23. 9. 2015 byla naše SŠ pozvána na akci, která proběhla v budově ČSOB v Radlicích. Banka sídlí v našem
sousedství a již po několik let dobře spolupracujeme na různých osvětových akcích týkajících se lidí s hendikepem.
Nezisková organizace INSIDERS v této bance zprostředkovala kampaň s názvem „Na vlastní uši“.
Naším úkolem bylo obeznámit zaměstnance banky s různými typy sluchového postižení, jaká přináší úskalí jak
pro slyšící populaci, tak i pro neslyšící.
Pedagogové spolu se studenty připravili základní mini kurz znakového jazyka, předvedli obtížnost odezírání s praktickými ukázkami a sami zaměstnanci byli velmi překvapeni, jak obtížné je odezírat bankovní terminologii i přestože
je jim vlastní, např. úvěr, hypotéka, půjčka, účet apod. Mohli se tedy na vlastní uši na malou chvíli přesvědčit, jaké
je to neslyšet.
Děkujeme za pozvání a těšíme se opět za rok na viděnou.

Den otevřených dveří
Dne 19. října 2015 pořádala naše SŠ „Den otevřených dveří“, aby
mohla potenciálním studentům umožnit nahlédnout do běžného
provozu školy. Tuto možnost využily tři dívky, které se přišly podívat,
zda by toto studium mohlo být pro ně zajímavé. Umožnili jsme jim
nahlédnout do tříd a do stomatologické laboratoře v době výuky.
Poté si prohlédly celou školu.
Věříme, že v dalších „Dnech otevřených dveří“, které budou
14. prosince 2015 a 18. ledna 2016, nás navštíví ještě více zájemců
o studium.
Na webových stránkách naší školy se můžete dočíst bližší
informace.

David Jorda, Ulitnoviny 10/2015
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Dne 23. 10. 2015 logopedické třídy II. C a III. C navštívily ZŠ Chvaly v Praze 9 za účelem navázání spolupráce
v třídním projektu "Všichni dohromady uděláme moc". Nejdříve jsme si společně zopakovali poznatky
z dopravy na dopravním hřišti, a pak děti ve skupinách pekly štrúdl, míchaly ovocný a zeleninový salát. Vše se
náramně podařilo a dětem připravené jídlo moc chutnalo. Děti obou škol se vzájemně poznaly a už nyní se těší
na pokračování tohoto projektu, kdy děti ze ZŠ Chvaly přijedou na návštěvu k nám.
Šárka Veselá

Náš školní šachový kroužek v Radlicích se schází každou středu od 16:30 do 17:30 v klubovně školy.
V listopadu nás vedle běžného tréninku čekají i dvě menší akce. Ve středu 11. 11. otevřený školní šachový turnaj.
Hrát se bude systémem každý s každým, tempo podle konečného počtu přihlášených.
A o týden později - 18. 11. - si naši hráči změří své síly v šachové simultánce s ing. Annou Rývovou, naší úspěšnou
neslyšící šachovou reprezentantkou. Na obě akce se můžete hlásit osobně u Petra Pánka nebo e-mailem
na pathos@centrum.cz. Srdečně vás na akce zveme!
Petr Pánek
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Po úspěších z loňského roku vstoupila MTD do nového školního roku velmi dobře.
47. ročník Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana
Již potřetí se štáb MTD ve složení: Michael Veselý, Barchyn Toktomatova, Sandra Čechovská a Laura Svozilová
zúčastnil Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově. Tlumočení MTD zajišťovala po celou
dobu Josefína Kalousová. Z festivalu si děti dovezly nejen velké množství zážitků a řadu zajímavých rozhovorů, které
budou dostupné na webových stránkách MTD, ale především dvě významná ocenění a to Cenu Oty Hofmana za film
TV A MY a Čestné uznání za film Jak jsme nacvičovali divadlo. Ceny děti přebíraly na pódiu při slavnostním zakončení vedle profesionálních tvůrců z rukou hejtmana Karlovarského kraje pana Martina Havla. Děti se na festivalu
prezentovaly velmi kvalitně, což ocenil i starosta města pan Bc. Pavel Čekan i organizátoři festivalu. Pan starosta
celý štáb pozval na radnici. Po tomto úspěchu se s účastí MTD počítá i v příštím roce.

Přebírání Ceny Oty Hofmana
a Čestného uznání

Rozhovory s Janem Čenským,
Karlem Smyczkem
a Pavlem Novým 9
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MTD a ČT:D
Dalším velkým úspěchem je zapojení MTD do spolupráce s Českou televizí jako vůbec prvním filmovým štábem
neslyšících. Stala se tak jedním z týmů dětských televizí, které připravují reportáže pro pořad Zprávičky na ČT:D.
Svou premiéru si MTD odbyla ve Zprávičkách v sobotu 24. 10. 2015, kdy byla odvysílána úplně první reportáž
v českém znakovém jazyce právě z Festivalu Oty Hofmana.

Zprávičky ČT:D
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Kroužky MTD
I v letošním roce probíhají kroužky MTD pro neslyšící děti, kde si děti natáčí krátká videa. Celkem zatím fungují čtyři
malé štáby. MTD by ráda kromě natáčení krátkých videí pro školní televizi, reportáží pro ČT, připravila i nové video,
se kterým by se mohla prezentovat jak na dalším ročníku Festivalu Oty Hofmana, tak i na dalších dětských filmových
soutěžích. Je třeba zdůraznit, že úspěchy, které MTD získala v konkurenci se slyšícími, byly umožněny jen díky
týmové práci, aktivitě dětí, spolupráci s učiteli i tlumočníky a samozřejmě podpoře rodičů dětí. Za to je potřeba
jménem MTD vyslovit všem zapojeným poděkování.

Kroužky MTD 1, 2 a 3

9
Aktivitu dětí pracujících v MTD můžete podpořit i vy tím, že se stanete odběrateli našich videí a naším pravidelným
divákem. Sledujte naše webové stránky: http://multimedialni-tvurci-dilna.webnode.cz/
Leoš Procházka

 Dny otevřených dveří na MŠ a ZŠ Výmolova ve dnech 9. 11., 13. 11. 2015 a 18. 1. 2016
vždy od 8.00 do 16.00 hodin
8.00 – 12.00 výuka v jednotlivých třídách (MŠ, ZŠ)
13.00 – 16.00 odpolední činnosti ve školní družině a internátu ZŠ, hry a soutěže v knihovně Ulita
po celý den je možná prohlídka budovy a přilehlých prostor (cvičný byt, dílny - tkaní, košíkářství, keramika,
vaření, knihovna Ulita, internát, ateliér MTD, Ulicentrum, počítačová učebna, taneční sál, klubovny,
tělocvična, logopedická pracovna…)
Naše mateřská a základní škola přijímá žáky se sluchovým a řečový postižením (případně se sluchovým a
dalším lehčím souběžným postižením). Od školního roku 2016/2017 otevíráme opět logopedické oddělení
MŠ a logopedickou třídu ZŠ pro slyšící děti s vadami řeči.
Jsme státní zařízení, pracujeme alternativními metodami. Naší prioritou je plnohodnotná komunikace
s dítětem, navázání bezpečné a přátelské atmosféry a pocitu druhého domova.
Vyhledáváme individuální komunikační postupy a budujeme komunikační dovednosti dětí, které jim umožní
co největší míru samostatnosti v běžném životě. Všichni pedagogové mají kompetence v bilingvální
komunikaci. Na výchovně-vzdělávacím procesu se podílí tým odborníků spolu s rodiči.
Nabízíme řadu vzdělávacích volnočasových aktivit pro žáky školy, jejich rodiče, ale i širokou veřejnost.
Informace pro neslyšící: Když budete potřebovat tlumočníka, oznamte nám předem čas návštěvy (nejpozdě
ji 3 dny předem).
Rádi Vás přivítáme po předchozí dohodě i mimo dny otevřených dveří.
Více informací na www.vymolova.cz nebo na e-mailu skola@vymolova.cz
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 Dny otevřených dveří na střední škole proběhnou v dalších termínech 14. prosince 2015 a
18. ledna 2016
 Přednášku o Indii v pondělí 9. 11. od 18:00 - vede Markéta Spilková a Marie Basovníková
 Otevřený školní šachový turnaj ve středu 11. 11. 2015 a Šachovou simultánku s ing. Annou Rývovou o týden později 18. 11. 2015
 Zábavný logopedický den Cesta kolem světa pro děti s vadami řeči na den 16. 11. 2015
Akce se mohou zúčastnit i děti, které naši školu nenavštěvují.
Termín: 16. 11. 2015 od 8:00 – 14:00
Cena: 450,- (Platba nejpozději do 9. 11. 2015)
Pro koho? Pro děti od 4 do 8 let a málo starší.
Během dne čekají děti pod vedením zkušených speciálních pedagogů zábavná cvičení zaměřená především
na rozvoj jemné i hrubé motoriky, motoriky mluvidel, grafomotoriky, komunikačních a sociálních dovedností, sluchové pozornosti a zrakové diferenciace. Uvedená cena zahrnuje lektorné, materiály a pomůcky, pitný
režim.
Přihlášky a informace na e-mailu: milena.camkova@vymolova.cz nebo na telefonu 777 070 900. Zábavný
logopedický den je realizován v rámci projektu Koukej, povídám! a je určen pro děti s vadami řeči na území
hlavního města Prahy.
Zábavný den proběhne v prostorách školy Výmolova, Výmolova 169, Praha 5.
Akci podpořil Magistrát hlavního města Prahy.
 Ulitoolympiádu pro sluchově postižené děti a studenty připravujeme na dny 25. a 26 11. 2015
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