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Milí čtenáři,
přinášíme Vám další číslo Školního zpravodaje. Je to
poslední
číslo
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.















Doufám, že Vám jeho čtení zpříjemní Váš volný
vánoční čas a fotografie připomenou pěkně
prožité chvíle.
Ladislav Doležel
PS
Přeji všem pohodové vánoční svátky a
odpočinek o prázdninách. Budu se těšit
na všechny Vaše nové příspěvky a fotografie
z událostí v měsících lednu a únoru 2016.

Můj e-mail: ladislav.dolezel@vymolova.cz
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Halloween
Cestovatelské přednášky o Indii a Balkánu
IX. na výstavách v muzeu
Cesta kolem světa pro malé žáčky
Sedmá Ulitoolympiáda 2015
BESIP radí dětem
Noc v knihovně
Zprávy ze střední školy
Co nového v MTD?
Tradiční Mikuláš
Vánoční bazar
Beseda k TV pohádce ve znakovém jazyku
Vánoční besídka
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Na začátku listopadu se konala velká akce na oslavu Halloweenu. Děti si připravily krásné masky a opravdu se jim
povedlo vypadat hrůzostrašně. Během této akce byly pro děti připraveny různé soutěže a další program. Nejvíce je
zaujala pokusná laboratoř, ve které se konaly různé chemické pokusy. Do tekutiny se nalily různé směsi přášku a
následně se z tekutiny začalo kouřit. A to děti velmi zaujalo Dále děti také bavil speciální kvíz, při kterém musely
odpovídat na různé otázky. Měly možnost vybrat správnou variantu ze čtyř různých možností. Své odpovědi musely
zaznamenat na speciální desku, a pokud byla jejich odpověď správná, rozsvítilo se na desce zelené světýlko. Pokud
se zmýlily, zablikalo červené světýlko. Tyto dvě aktivity získaly největší pozornost dětí. Ovšem líbil se jim celý program.
Milan Fritz

Od října až dosud probíhají kurzy plavání, na které dochází i děti z naší školy. Děti z mé skupiny, které chodí do první
třídy, udělaly na kurzu velké pokroky. Na začátku byly rozděleny do dvou skupin – úplní začátečníci a mírně pokročilí. U první skupiny došlo k velkému pokroku, ze začátku jim to vůbec nešlo, byly ve vodě neobratné a vody se bály,
ale dnes už jim to jde a je na nich vidět, že je plavání baví. U dětí ze skupiny mírně pokročilých došlo také k velkému
pokroku. Děti už mají při plavání správné držení těla a umí dobře koordinovat pohyby rukou a nohou. Oběma skupinám se v bazénu daří.
Milan Fritz
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V pondělí 9. listopadu jsem šla do knihovny pražské školy pro neslyšící Výmolova, abych se podívala na přednášku,
kterou zde pořádalo Ulicentrum školy Výmolova. Tato přednáška mě zaujala z několika důvodů. Jednak téma bylo
velmi zajímavé – Indie, za druhé přednášely dvě moje milé kamarádky – Markéta Spilková a Marie Basovníková a
navíc obě znakovaly v mém rodném jazyce, takže jsem neváhala a přednášky jsem se zúčastnila. Byla jsem velmi
zvědavá na to, jak tyto dvě statečné holky společně s Jiřím Kolískou a Milanem Novotným, kteří se nemohli přednášky zúčastnit, zvládli v létě během tří týdnů procestovat severní část Indie. Během hodiny a půl jsem měla tu čest
poznat část země, která je 7. největší zemí světa a je 2. nejlidnatější zemí na světě (téměř 1,3 miliard obyvatel). Žije
tam dokonce 41% všech chudých lidí světa. Z vyprávění jsem se dozvěděla, že je Indie jako republika mladá. Vznikla
teprve v roce 1947. V boji o její nezávislost se zasloužil známý indický muž Mahátma Gándhí, jeden z největších
politických a duchovních vůdců Indie.
Součástí přednášky byla krásná prezentace plná fotek a obrázků. Obě holky byly oblečené do krásného indického
oblečení pro ženy – tzv. Šalvarkamíz. Markéta měla hlavní slovo a Marie ji doplňovala. Markéta popisovala nejzajímavější místa z každého města, které navštívili a v mezipauzách mluvila například o symbolech Indie, postavení a
oblečení žen v Indii, indické kultuře, jídle, náboženství, škole pro neslyšící v Indii, životě ve městě a na venkově,
povolání, hlídačích chrámů a paláců, cestování vlakem a spaní, o tom, jaká je ochrana přírody v Indii, o indickém
tanci atd.
Nejvíce mě zaujalo postavení žen v Indii. Ženy v Indii mají vlastní frontu při vyřizování jízdenek na vlak, vlastní čekárnu nebo vlastní vagón v metru. Ve škole pro neslyšící je překvapilo to, jak jsou děti velmi chytré a díky tomu, že
měla čtveřice v Indii k dispozici neslyšícího průvodce, tak se naučili pár znaků a mohli s dětmi bez problémů komunikovat.
Zajímavé bylo vyprávění o divu světu zvaném Tádžmahal – monumentální pomník ve městě Ágra, který nechal vystavět indický panovník Šáhdžahán pro svou milovanou ženu, která zemřela při porodu 14. dítěte. Tato hrobka se
stavěla 22 let a má v různé denní době za různého osvětlení pokaždé jinak zajímavé zbarvení. Ráno je barva stavby
narůžovělá, navečer mléčně bílá a zlatou se stává vždy, když na ni dopadnou měsíční paprsky.
Z měst mě nejvíce zaujalo město Váránasí, kde je posvátná řeka Ganga, ve které se hinduisté každý večer modlí a
uctívají matku Gangu. V této řece se Indové nejen modlí, ale i koupou, perou prádlo, chytají ryby, provádějí kremační obřady atd. Už jenom při této představě se mi lehce zvedá žaludek, ale je to jejich řeka a oni ji uctívají. Ve
městě Deshnok navštívila čtveřice českých turistů „Krysí chrám“. Neumím si představit, že by se u nás takhle uctívali
krysy, tak jako v tomto indickém chrámě. Město Jodhpur se mi líbilo z vyprávění díky tomu, že mnohé domy zde
jsou natřené na modro. Roztomilé byly fotky opiček z „Opičího chrámu“ ve městě Galta.
A ještě spoustu dalších zajímavých věcí jsem se dozvěděla na této přednášce a věřím, že i ostatní byli z vyprávění
dvou neslyšících dívek ohromeni. Účastníci, včetně mě, se během přednášky často ptali a obě holky ochotně a
s nadšením odpovídaly. Zkrátka, byla to krásná a nezapomenutelná přednáška.
Veronika Chladová
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„Každý z nás dluží přírodě svoji smrt“.
(Sigmund Freud)

Dne 11. listopadu 2015 jsme navštívili Národní muzeum, kde probíhá výstava představující smrt jako nedílnou součást života, která je v současnosti spíše vytěsňována na okraj společenského vědomí na straně jedné, a banalizována v populární kultuře ve formě akčních filmů či počítačových her na straně druhé. Viděli jsme, jak vznikl život a
s ním spjatý koloběh v přírodě, v případě člověka pak na okolnosti jeho fyzického zániku i na nejširší kulturní
aspekty spojené se smrtí. Pozorovali jsme zajímavé exponáty z oblasti přírodovědy, archeologie a dalších oborů,
ale i zajímavé předměty dokládající proměňující se přístup ke smrti v naší nedávné historii. Dozvěděli jsme se také,
jak o smrti uvažovali naši předkové a poznali jsme vývoj přístupů ke smrti od pravěku až po současnost. Seznámili
jsme se s různými mytologickými výklady smrti a posmrtného života. Žáci měli k dispozici i pracovní listy.
Tomáš Bogner
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V rámci projektu „Koukej, povídám“, který je podpořený hlavním městem Prahou, jsme se v pondělí 16. listopadu
2015 sešli v prostorách naší školy. Zde proběhla plánovaná akce pro děti s názvem „Cesta kolem světa“. Zahájili
jsme poznáváním světadílůa jednotlivých zemí. Také jsme poznávali jací lidé a zvířata v nich žijí. Potom jsme absolvovali cestu kolem světa: opičí dráhu v Africe, zavítali jsme do Norska, v Rusku jsme si upekli pirohy a uvařili čaj.
V Americe jsme si vyrobili indiánskou čelenku, ulovili bizona, upekli jej na ohni a snědli. Cesta byla zajímavá, plná
nových poznatků.Počasínám přálo a vše se nám moc podařilo.
Věra Pavličková

Opičí dráha v Africe
Norsko

Výroba japonských misek
Pirohy v Rusku

Míša žádá TIME a je už konec

Indiáni hodují
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Ve středu 25. listopadu 2015 navštívili žáci 7. a 9. třídy výstavu Hroby barbarů v Muzeum hlavního města Prahy.
Výstava jim přiblížila neklidné doby stěhování národů na území Čech. K vidění zde jsou unikátní nálezy, objevené na
pohřebišti z 5. století n. l. v Praze - Zličíně. K dispozici měli žáci pracovní listy, které vyplňovali přímo na místě. Na
konec si nemohli nechat ujít jedinečný expontát muzea, Langweilův papírový model Prahy z let 1826 - 1837. Výstavu pořádá Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Centrem pro dětský sluch Tamtam, o.p.s..
Tomáš Bogner
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Jak vypadala letošní v pořadí již sedmá Ulitoolympiáda?
Na to jsme se zeptali studentů z naší střední školy, kteří se této soutěže zúčastnili. Jejich video můžete zhlédnout
zde: https://www.youtube.com/watch?v=konN4_EaaBQ
anebo si můžete článek přečíst v psané češtině. Všem studentům za jejich články moc děkujeme.

Překlad článku o Ulitoolympiádě 2015 od studentů:
Radim Hartoš + Šimon Skopový: Dobrý den.
Radim Hartoš: Jazykové centrum Ulita fungující v rámci školy Výmolova každoročně pořádá Ulitoolympiádu.
Šimone, co je to přesně za akci?
Šimon Skopový: Jedná se o akci, na které se každoročně sejdou neslyšící a nedoslýchaví studenti z různých škol.
Radim Hartoš: Ano, letos se sjeli žáci ze školy z Brna, z Ječné, z Holečkovy, z Radlic a také ze školy Aloyse Klára.
Šimon Skopový: A kde sídlí škola Aloyse Klára?
Radim Hartoš: V Praze.
Šimon Skopový: A kdy přesně se Ulitoolympiáda konala, Radime?
Radim Hartoš: Byla to dvoudenní akce ve středu 24. a ve čtvrtek 25. 11. 2015. A co konalo v jednotlivé dny –
Šimone?
Šimon Skopový: Ve středu se konal motivační den, kdy jsme pracovali ve skupinkách, které byly namíchané ze
studentů různých škol. Každá skupinka byla pojmenována podle různých barev.
Radim Hartoš: Ano, byla zelená, modrá a žlutá skupina a také ještě další...
Šimon Skopový: To je zajímavé. A jak to probíhalo? Každá skupina dostala zadání se 16, vlastně 20 úlohami, které
jsme měli za úkol vyluštit. Museli jsme nejprve venku sesbírat krabičky s indiciemi a úkoly. A o těch nám poví
Radim.
Radim Hartoš: Byly to různé úkoly z českého jazyka, z českého znakového jazyka, angličtiny a také úlohy související s Braillovým písmem.
Šimon Skopový: Celkově se středeční akce povedla. A co nás čekalo ve čtvrtek?
Radim Hartoš: Ve čtvrtek byl testovací den. Nejprve jsme byli rozděleni do dvou skupin – na žáky nedoslýchavé
(skupina SP2) a na žáky neslyšící (skupina SP3). Následně probíhalo samotné testování z anglického, českého a
českého znakového jazyka.
Šimon Skopový: To by k popisu akce stačilo, ale jistě jste zvědaví, kdo celou akci vyhrál. Za skupinu neslyšících,
tedy SP3 - to byl kdo Radime?
Radim Hartoš: Na prvním místě se umístil Radim Hartoš, na druhém místě Matěj Čipera a na třetím místě skončila
Tereza Polová. Všichni studenti jsou z radlické školy. A kdo vyhrál z nedoslýchavých žáků (tedy ze skupiny SP2),
Šimone?
Šimon Skopový: Vyhrála Karolína Dohnalová z Radlic, na druhém místě skončila Pavlína Šnajberková z Ječné a
třetí příčku vybojovala Aneta Černohorská také z Ječné.
Radim Hartoš + Šimon Skopový: Těšíme se na viděnou opět v příštím roce!
roce!
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Ulitoolympiáda z pohledu naší studentky 1. ročníku SŠ Dominiky Veselé:
Dne 24. a 25. listopadu 2015 proběhla na naší škole Ulitoolympiáda. Zúčastnily se i další školy, a to Holečkova,
Ječná, Brno a Aloyse Klára. Tato olympiáda byla zaměřena k maturitě.
První den jsme byli po skupinkách se žáky jiných škol a první den jsme se s nimi seznamovali.
Druhý den jsme již odpovídali na otázky z anglického, českého a znakového jazyka.
Ráda bych si to zopakovala i příští rok. Určitě se znovu zúčastním. Bylo to velice zajímavé a zábavné, i když i trochu
náročné.

https://www.youtube.com/watch?v=konN4_EaaBQ
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Noc ze čtvrtka 26. na pátek 27. listopadu byla velmi neobvyklá. Tedy alespoň pro děti ze III. C. Ty se ji totiž
s družinou rozhodly strávit ve škole. Odpoledne si pro ně nepřišli rodiče jako obyčejně, ale místo toho jsme se
všichni přesunuli do knihovny, kde jsme nejprve s popcornem v ruce zhlédli film o Chobotnicích z druhého patra,
poté jsme si zahráli několik her, a když se pořádně setmělo a celá škola ztichla, vydaly se děti po jednom na stezku
odvahy. Některé se bály více, jiné méně, ale do cíle, kde je čekala odměna, dorazily všechny. Protože škola
v noci vypadá úplně jinak než za denního světla, využili jsme příležitosti a šli jsme se trošku projít po tmavých
chodbách podívali jsme se například do jídelny a k hlavnímu vchodu, kde jsme se společně vyfotili v pyžamech.
A pak už jsme běželi do knihovny, kde jsme se zachumlali do spacáků a spali jsme spokojeně až do rána.
Ve škole jsme takto nocovali už podruhé, tentokrát ve spolupráci s knihovnou, a protože se nám tato tradice moc
líbí, příští rok to určitě zopakujeme.
BáraNosková a Anežka Náhlíková
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Pravidelně v úterý probíhá ve škole výtvarný kroužek. A protože se již blíží Vánoce, vyráběly děti na posledních
hodinách vánoční ozdobičky z papíru. Na přiložené fotce můžete vidět, jak děti vyráběly hvězdu pomocí omotávání
drátu. A to byla pro děti skvělá aktivita, protože z ní byly úplně nadšené! Měly radost, že si mohou vlastnoručně
vyrobenou hvězdičku někam pověsit.

Již tři týdny se pravidelně ve čtvrtek scházíme v knihovně a společně si vyprávíme z knížky „Autíčko“. Děti jsou vždy
na moje vyprávění velmi natěšené a nemohou se dočkat dalšího čtvrtku, kdy budeme ve čtení dalšího dílu pokračovat.

S děmi jsme na podzim sázeli tulipány. A proč jsme to dělali? To se nechte překvapit do dalšího Zpravodaje, kde
vám prozradíme odpověď!
zprávy od Milana Fritze
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Dne 30. 11. 2015 se konala v Radlicích přednáška na téma Balkán. Bc. Milan Fritz nám na přednášce vyprávěl
o státech, které v létě na čtrnáctidenní dovolené stihl procestovat se svou přítelkyní. Navštívili Srbsko, Černou horu,
Bosna a Hercegovinu a Chorvatsko. Jeho vyprávění o placených horských stezkách, o pití převařeného sněhu a
porovnání jižních států s Rumunskem bylo pro děti velmi inspirativní. Děkujeme Milanovi za přednášku a těšíme se
na jeho další zážitky.
Jitka Kubištová
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Ve středu 2. 12 .2015 proběhla v klubovně přednáška organizace BESIP za účasti strážníka Městské policie.
Dětem byla vysvětlena pravidla silničního provozu z pohledu chodce – po které straně silnice chodíme, jak správně
přecházíme, na co si musíme dávat pozor a jak se máme správně obléknout, abychom byli dobře vidět v silničním
provozu. Děti si některé situace rovnou vyzkoušely, ověřily si znalost některých dopravních značek a možných situací ve městě.
Na závěr děti dostaly reflexní pásku a přívěsek, který jim pomůže být lépe viděn ve tmě.
Milada Konvalinová

Ve čtvrtek 5. prosince 2015 proběhlo na naší škole setkání se sponzorem firmou Cushman & Wakefield.
A následně v pátek 11. prosince se uskutečnilo v tělocvičně školy předání sponzorských vánočních dárků od našeho
sponzora společnosti LAFE (Lukoil).
Děti měly z dárků velkou radost.
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Letos v listopadu pořádal magistrát hl. m. Prahy svou tradiční akci s názvem Schola Pragensis, která má za cíl informovat žáky základních a středních škol o nejrůznějších středoškolských oborech a vyšších školách v Praze. Letošní
ročník se konal ve dnech 26. – 28. 11. a naše škola se ho díky odbornému učiteli Janu Ošmykovi mohla opět
zúčastnit. Dík ale patří také našim tlumočníkům a studentům, kteří během celé akce byli k dispozici. O existenci
našeho oboru pro sluchově postižené se tak opět mohla dozvědět široká veřejnost.

Naše škola se letos již třetím rokem úspěšně zhostila propagace svého oboru Asistent zubního technika. Pedagogové spolu s tlumočníky a vybranými studenty navštívili několik základních škol pro sluchově postižené v ČR. Cílem
bylo informovat žáky posledních tříd základních škol o existenci našeho oboru. Propagace probíhala interaktivní
formou, jejímž cílem bylo zapojit žáky do společné činnosti, při níž si všichni měli možnost vyzkoušet práci se stomatologickými materiály pod vedením odborného učitele. Žákům také byla promítnuta prezentace, díky níž si mohli
udělat obrázek o tom, jak to u nás vypadá. Díky propagačním aktivitám je náš obor stále úspěšný.
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1. prosince byli naši studenti v rámci předmětu Protetická technologie na exkurzi ve firmě SpofaDental a.s. Tato
firma se nachází v Královéhradeckém kraji, konkrétně v Jičíně, a zabývá se výrobou stomatologických materiálů.
Celá exkurze trvala dvě a půl hodiny a studenti se v jejím průběhu seznámili s technologií výroby těchto materiálů.
Poznatky z exkurze studenti využijí při výrobě stomatologických náhrad.

Studenti druhého ročníku se svým třídním učitelem pekli 8. prosince cukroví. Povedly se jim upéct celkem čtyři druhy cukroví – perníčky, linecká kolečka, kokosky a hnětýnky. Výsledek společné práce pak prodávali u vánočního
stánku ve vestibulu školy v rámci každoročního studentského adventního prodeje. Utrženou částku si studenti uloží
do společné kasy na pokrytí nákladů vzniklých v rámci třídních výletů nebo třeba maturitního plesu.

David Jorda, Ulitoviny 12/15
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Také letos děti 4. 12. na naší škole navštívil Mikuláš s čertem a andělem. Jak návštěva trojice vypadala, vidíte na
fotografiích z klubovny.
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Pečení perníčků v adventní době bylo velkým zážitkem pro děti z I.A. Udělaly si těsto, vykrájely různé pěkné tvary a
upečené cukroví si hned samy ozdobily. Děti překvapily své učitelky svou šikovností a některé perníčky se tak budou
moci nabízet i na vánočním trhu. Samozřejmě, část perníčků skončila v bříškách dětí a tím udělala radost podruhé.
Eva Chudomelová

S dětmi jsme vyráběli různé druhy cukroví, které jsme potom prodávali na vánočním trhu u nás ve škole. Protože
byli výborné, vyprodali se už za jednu hodinu!
Milan Fritz
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V letošním školním roce mají opět děti z naší školy možnost věnovat se keramice v keramické dílně pana Káliga
ve škole. Některé děti se přihlásily do keramického kroužku, který navštěvují ve středu odpoledne. Navíc mají
všechny děti ze školy možnost si keramiku vyzkoušet v pravidelných dopoledních časech, kde se postupně střídají
všechny třídy. Pan Kálig se všem zájemcům obětavě věnuje a pod jeho vedením už vzniklo mnoho pěkných keramických výrobků, které jistě udělají radost pod vánočními stromečky.
Eva Chudomelová

Děti, které nemohou chodit na plavání, navštěvují kurzy keramiky u nás ve škole. V keramické dílně tvoří nejrůznější
výrobky, které si potom mohou odnést domů. A to se dětem líbí, protože vidí, jak z hlíny vzniká jejich vlastní výtvor,
který si mohou nechat na památku.
Milan Fritz
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V období adventu čekalo na děti mnoho pěkných chvil, které krásnou atmosféru tohoto období ještě více
dokreslovaly. Jednou z těchto milých chvilek byla návštěva muzea s tématem „Ladovy veselé Vánoce“. Děti ze školní
družiny si připomněly zvyky adventního období, seznámily se např. s Perchtou, Barborou, Mikulášem v doprovodu
čerta a anděla nebo Ambrožem. Prohlédly si Ladovy obrázky, tradiční staročeskou výzdobu a na závěr si ozdobily
vánoční perníčky.
Šárka Veselá

Třídy II. C a III. C navštívily předvánoční Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, Karlův most a Malou Stranu.
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se konal tradičně ve vstupní hale školy, kde jednotlivé třídy
prodávaly své výrobky ve vánočním stánku podle následujícího
rozpisu:

PO 30. 11.

3. A + B

/ Konvalinová, Novotná /

ÚT

1. 12.

MŠ

/ Logo i bilin. /

ST

2. 12.

8. tř

/ Čechová, Bonnetová /

ČT

3. 12.

5.+ 6. tř.

/ Vaňková, Kouřimský /

PÁ

4. 12.

7. tř.

/ Hanáková, Hanušová /

PO

7. 12.

2. C + 3. C

/ Veselá, Horák /

ÚT

8. 12.

1.

/ Chuchmová /

ST

9. 12.

9.

/ Bogner /

ČT

10. 12. 10. tř.

PÁ

11. 12.

PO

14. 12. VEDENÍ ŠKOLY

1. A

/ Šimková, Moravcová /
/ Chudomelová, Henkrichová /

/ Pavličková, Krňanská. Vochomůrková, Chalupová /
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S příchodem zimy, Vánoc a dárků jsme se rozhodli udělat něco hezkého i pro volně žijící zvířátka. Nedaleko naší
školy se nachází Záchranná stanice v Jinonicích, kde se starají o poraněná zvířata, či zvířata slabá, která by bez pomoci lidí zahynula. Rozhodli jsme se, že těmto zvířatům nadělíme také my vánoční dárky v podobě
různých dobrot. A tak se ve středu 9. 12. 2015 vydaly třídy III.A a III.B k této stanici. Žáci obou tříd donesli brambory,
jablka, mrkve, kaštany, ale i staré noviny a ručníky. Ošetřovatelé nám moc děkovali a měli velikou radost. Protože je
v těchto dnech do stanice zákaz vstupu z hygienických důvodů, slíbili jsme si s dětmi, že se za zvířátky opět vydáme
na jaře.
Milada Konvalinová

Návštěva V. třídy na tradiční výstavě v Betlémské kapli - Lidová
řemesla. Výstava se dětem moc líbila. Po skončení výstavy jsme se
ještě prošli vánočním městem.
Marie Vaňková
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proběhlo v pátek 4. 12. 2015 v klubovně naší školy. Z našeho předvánočního setkání přinášíme několik fotografií.

Víte, že již 23. 12. 2015 od 13:55 bude ČT2 vysílat první pohádku Vánoční království v českém znakovém jazyce?
V této pohádce hrají pouze neslyšící herci. A my jsme měli to štěstí, že se nám herci z této pohádky přišli představit
do naší školy a udělali pro nás besedu! Dne 15. 12. 2015 jsme tak měli možnost se seznámit s princeznou, panem
králem a sluhou, kteří nám představili pohádku jejich očima. Nahlédli jsme do zákulisí natáčení a dokonce jsme viděli i část pohádky. Všichni se máme před Štědrým dnem na co těšit – nezapomeňte se proto koukat!
Jitka Kubištová
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Děti z internátu a družiny oddělení neslyšících navštívily 14. 12. Komunitní centrum sv. Prokopa. Zhlédly zde divadelní představení O narození Ježíška, které hráli neslyšící herci. Divadlo bylo také tlumočeno do českého znakového
jazyka.
Po představení následovala ještě prohlídka kostela.

Třída I. C se 15. 12. vypravila do Divadla Hybernia na pohádkový muzikál Sněhová královna, který byl volně zpracovaný na motivy známé
pohádky H. CH. Andersena.
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Ve středu 16. 12. se konala besídka dětí ZŠ, MŠ a internátu. Dopoledne pro rodiče internátních žáků, odpoledne
pro ostatní rodiče, spolužáky a hosty. Celou besídku provázeli znakovým jazykem Michael Veselý a Chu Thi Tuyet.
Po zahájení paní ředitelkou vystoupily jednotlivé třídy se svými čísly. MŠ zahrála pásmo o zvířátkách
Pod hřibem, zimní radovánky předvedly děti ze VI. třídy, na Koledu, koledu Štěpáne nás vzaly děti z I.A a básničku
s drakem zarecitovaly děti z I.C. Následovalo vystoupení modrých Šmoulů z II.C a III.C, pásmo Proč se těšíme
na Vánoce předvedli žáci z III.A a IX.B. Zazněla písnička Čtyřlístku v podání V. třídy a píseň Rolničky žáků VII. třídy.
Jak padá sníh předvedli osmáci a vystoupení uzavřelo vynikající taneční vystoupení internátních dětí v rytmu skupiny ABBA. Besídka se vydařila. Děkujeme všem vystupujícím i jejich pedagogům, kteří vystoupení s dětmi nacvičili.
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Návštěva ČT
MTD patří od tohoto školního roku mezi přibližně 15 dětských televizí z celé republiky, které spolupracují s ČT. Naše
děti mají tak možnost natáčet krátké reportáže v českém znakovém jazyce pro pořad Zprávičky na ČT:D.
Jako spolupracující štáb jsme měli možnost navštívit virtuální studio Zpráviček na Kavčích horách a podívat se kde a
jak pořad vzniká. Naším průvodcem po jednotlivých pracovištích byl moderátor a dramaturg Zpráviček Petr Kopecký, s nímž jsme v opravdovém televizním studiu natočili zajímavý rozhovor. Videoreportáž z návštěvy ČT i rozhovor
bude možno zhlédnout na našich webových stránkách.

70 let Studia Bratři v triku
Štáb MTD navštívil výstavu 70 let Studia Bratři v triku ve Strahovském klášteře. Na výstavě je k vidění
množství kreseb, fotografií, cen, dokonce i jediná soška Oscara získaná tímto studiem za film MUDRO (1961). Autorem snímku byl americký tvůrce Gene Deitch, který tehdy ve studiu působil. Studiem prošlo
na 600 významných českých výtvarníků a filmařů, jejichž jména jsou zde k vidění na velké tabuli. Mezi těmito jmény
je i neslyšící animátor Boris Masník a jeho dva bratři. Pro děti je zde připraven koutek, kde si mohou vyzkoušet dobový způsob animace.

Kroužky MTD
Výsledky činnosti MTD je možno sledovat průběžně na webových stránkách MTD. Tvorba nejmenších tvůrců je
promítána školní televizí ve vestibulu školy.

Leoš Procházka
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Akce plánované na leden:
Dne 11. ledna 2016 čekáme návštěvu rakouských studentů na naší SŠ
V lednu také absolvují studenti SŠ lyžařský kurz v rakouských Alpách (11. - 16. 1. 2016)
Na středu 13. ledna 2016 chystáme cestovatelskou přednášku o Bajkalu a o La Manche.
Na leden v knihovně připravujeme čtení pro děti.
Ve dnech 22. a 23. ledna 2016 od 9 do 16 hod. se uskuteční zápis dětí do MŠ a ZŠ.
Jednodenní pololetní prázdniny budou v pátek 29. 1. 2016.
Akce plánované na únor:
V pátek 12. 2. se bude konat MATURITNÍ PLES.
Dne 16. 2. od 19 hod. v klubovně školy vystoupí DIVADLO NA STOJÁKA. Cena vstupenky 250Kč. Podpořte
účastí svou školu. Počet míst je omezen.
Na jarní prázdniny se těšte v týdnu od 29. 2. do 6. 3. 2016.

Milan Fritz nám napsal moc hezké přání a redakce se k jeho přání připojuje:

Přejeme všem čtenářům našeho školního Zpravodaje hezké Vánoce a šťastný nový rok 2016,
hodně štěstí, zdraví, lásky a pohodové atmosféry.
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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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