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Milí čtenáři,
přinášíme Vám nové číslo Školního zpravodaje, první
číslo v novém školním roce 2016/2017. Informuje Vás
o významných událostech prvních tří měsíců školního
roku, ale píšeme i o sportovních úspěších našich žáků
na konci června, které se do uzávěrky červnového čísla
už nevešly. Vyvrcholením je pak 90. výročí založení
školy na konci listopadu.










Doufám, že Vám čtení zpříjemní Váš volný čas a fotografie připomenou pěkně prožité chvíle.
















Ladislav Doležel
PS
Následující číslo školního zpravodaje vyjde do dvou
měsíců a připomene události do Vánoc. Budu se těšit
na všechny Vaše nové příspěvky a fotografie, se kterými se chcete podělit o zážitky s ostatními na stránkách
zpravodaje.
Můj mail:
ladislav.dolezel@vymolova.cz
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Sportovní úspěchy našich žáků
Extratřída na vodáckém výletě
Horké zářijové dny nás vyhnaly k vodě
Přednáška o dentální hygieně
Žáci II.A se seznamují s prací na zahradě
Staroměstská věž – brání, zdobí, vypravuje
Návštěva Milíčovského dvora
Celostátní finále dopravní soutěžě mladých
cyklistů
Kurz studentů SŠ v Německu
Přednáška o Německu
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pantomima s tanečními prvky
Šachový turnaj o Krále Radlic
Akce školní družiny
Přednáška společnosti Phonak
Přednáška o Kanadě
Návštěva zookoutku v Malé Chuchli
Ulitoolympiáda
Přednáška o šelmách
Co nového v MTD
Pražský logopedický den 2016
Co připravujeme
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Dvě medaile jsme přivezli z Českých Budějovic
Celostátní sportovní hry žáků se sluchovým postižením mají již dlouholetou tradici a jsou oblíbenou akcí
mezi neslyšícími dětmi, kde si nejen zasportují, ale také dochází ke vzniku nových přátelství a prožití společných
zážitků.
Letošní 52. ročník „sportovek“, jak jim říkáme, hostily v termínu 22. – 25. června České Budějovice. Z naší
školy tam vyrazila celkem čtyři děvčata – Sandra Čechovská, Lucie Michalčíková, Laura Svozilová, Tamara Zúdorová
a sedm chlapců – Dominik Červeňák, Lukáš Hamburg, Jan a Martin Herákovi, Mirek Kamrla, Samuel Kutílek, Robin
Svozil. Doprovod jim dělali Markéta Spilková, Monika Novotná a Jaroslav Klein.
Děvčata a chlapci si změřili své síly v atletice, plavání a pánové si ještě zahráli futsal. V atletice měli velice
těžké soupeře, vyspělé deváťáky a desáťáky z dvanácti škol a tak se umístili spíše v druhé polovině. Vůbec nám to
nevadilo. Řídili jsme se heslem: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“. Mile však překvapila Sandra, která ve skoku
vysokém skočila osobní rekord 125 centimetrů a skončila sedmá.
Úspěšnější jsme byli v plavání. Tam se pravidelné tréninky děvčatům Tamaře a Sandře vyplatily. Přivezly si
medaile. V konkurenci dvaceti děvčat v disciplíně 50m prsa vyhrála Tamara zlatou medaili a Sandra stříbrnou. Jaká
to byla veliká radost pro naši školu! V další disciplíně 50m volný způsob doplavala Tamara na pátém místě a Sandra
osmá.
Ve futsalu se naši kluci, kteří navštěvovali teprve 3. a 6. třídu, střetli s mnohem zkušenějšími hráči. Bojovali
statečně, i když jim to stačilo na 11. místo. Po návratu jsme si slíbili, že po celý letošní školní rok budeme poctivě
trénovat a za rok se v Praze předvedeme lépe 
Markéta Spilková

Naše X. třída se v loňském školním roce zúčastnila projektu Extra třída. Děti publikovaly svůj projekt zaměřený na zkvalitnění života v pražské čtvrti, kde se nachází naše škola. Získaly grant na realizaci svého projektu – prodávali jsme výborné dorty a nápoje, zároveň jsme také udělali malou výstavu o kultuře neslyšících a o znakovém
jazyce. Odměnou nám byl úžasný vodácký výlet, který jsme zrealizovali letos hned na začátku nového školního roku.
Josefina Kalousová, Tomáš Bogner a X. třída
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Začátkem školního roku nám přály ještě horké letní dny. Využili jsme je k vodním radovánkám. Se žáky VI. a
VIII. třídy jsme v rámci tělesné výchovy vyzkoušeli pádlování na pramici. Půjčili jsme dvě plechové lodě a s pomocí
učitele Fedora Krajčíka a studenta ze střední školy Radima se plavili od Hamru Braník do Modřan a zpět. Během
plaveb si děti zkusily různé typy záběrů. Zajeli jsme i do zátoky podívat se na jachty a zahlédli jsme pár nutrií. Dětem
se plavba velice líbila. Dokazují to fotky.

V jiných parních dnech jsme jak se žáky IV. třídy, tak i se staršími žáky zavítali na koupaliště Petynka
na Břevnově. Všichni se vyřádili jak na tobogánu, tak i v bazénu. Některé menší děti se dokonce učily vydržet co
nejdéle pod vodou nebo uplavat co nejdál podél bazénu. Všechny děti byly pod dohledem pánů vychovatelů Jiřího
Kolísky, Jaroslava Kleina a paní učitelek Moniky Novotné a Markéty Spilkové.
Markéta Spilková
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Dne 22. 9. 2016 přišla dentální hygienistka Bc. Jana Smažíková se zdravotní sestřičkou Annou Skypalovou do naší školy přednášet o dentální hygieně pro studenty střední školy a také pro žáky IX. a X. třídy základní školy. Přednášela o tom, jak vznikne zubní kaz, když se zanedbává pravidelné čištění zubů, podrobně
popsala anatomii zubu.
Na závěr přednášející ukázala, jak se správně čistí zuby. Doporučila přítomným, aby si každý večer
v klidu sedli, vzali vhodný kartáček s malou hlavičkou se stejně dlouhými štětinami a vyčistili si zuby bez zubní pasty zhruba 10 minut.
Zásluhou sponzorské firmy COLGATE každý účastník obdržel zubní kartáček a návod, jak si správně
čistit zuby. Děkujeme přednášející a sponzorské firmě.
David Jorda

Konala se v klubovně školy dne 22. 9. 2016 pro rodiče a 23. 9. 2016 pro pedagogy školy. Seznámila
nás s novými trendy v oblasti sluchadel a ozvučení učeben pro sluchově postižené. Dozvěděli jsme se o přínosech nošení sluchadel, posunu technologie k digitálním sluchadlům a digitálních technologiích pro zlepšení pozornosti a kvality výuky.
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Na začátku školního roku
se děti seznamovaly s tím, jak si
na zahradě můžeme vypěstovat
něco na zub a také něco pro
radost. Nejdříve bylo potřeba
připravit si záhon – vyznačit hranice, zrýt, okopat a vytrhat plevel. Teprve pak jsme mohli zasít
semínka (ředkvičky, kadeřávek, cibule a měsíčky) - některá
vzejdou už letos, jiná až v příštím roce na jaře. Ředkvičky děti
mohly ochutnávat už v říjnu. Na příští rok jsme také zasázeli
cibulky krokusů a těšíme se, až nám na jaře vykvetou. Práce
na zahradě se dětem moc líbí, jsou pilné a radují se z výsledků.
Eva Chudomelová

tak se jmenoval další
z oblíbených prohlídkových
programů, které pro neslyšící připravuje Centrum pro
dětský sluch Tamtam a Muzeum hlavního města Prahy.
Na prohlídku Staroměstské věže se 14. 9. spolu
s dětmi z jiných pražských škol pro neslyšící vydali
žáci II.A, IV.A a IV.B. Kromě informací o věži se seznámili i s panovníky Karlem IV. a jeho synem Václavem IV. Program trval 2 hodiny, ale děti se
na zajímavý výklad paní průvodkyně, tlumočený paní
Naďou Hynkovou Dingovou dokázaly soustředit!
Těšíme se na další, jistě zase pro děti poutavě připravené, programy o Praze.
Eva Chudomelová

V úterý 4. 10. byly děti ze II.A za zvířátky v Milíčovském dvoře. Na setkání
se zvířaty se důkladně vybavily jablky, které nasbíraly kolem školy. Plné
batůžky jablek brzy zmizely a děti měly
velkou radost, když viděly, jak ovcím,
kozám a koňům chutná.
Eva Chudomelová
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Naše škola reprezentovala celostátní finále dopravní soutěže mladých cyklistů sluchově postižených dětí,
která se konala 6. – 7. října 2016 ve Valašském Meziříčí. Soutěž probíhala v následujících čtyřech disciplínách: test
z pravidel silničního provozu, praktická zkouška první pomoci, jízda zručnosti, jízda podle pravidel silničního provozu
na dopravním hřišti. V I. kategorii reprezentovali tito žáci: Laura Černá, Adrian Kovařík, Samuel Kutílek, Tomáš Munťan a získali 11. místo. V II. kategorii reprezentovali Sandra Čechovská, Dominik Červeňák, Laura Michalčíková a
Tamara Zúdorová, získali 8. místo. Soutěže se zúčastnilo celkem 13 škol, 11 z České republiky a 2 ze Slovenska.
Tomáš Bogner
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Tak to je vážně super! Byla jsem vybrána mezi 10
studentů, kteří pojedou 16.-19. 10. na kurz keramických korunek
do Německa!
Sraz byl v 10.30 ve vestibulu školy, samozřejmě všichni přišli
pozdě. V 11.00 jsme ale již jeli minibusem směr Německo. Cesta
trvala dlouhých 7 hodin, ale přeci jen jsme to zvládli.
Když už cesta konečně končila, čekalo nás milé překvapení. Celý
pobyt jsme byli ubytováni v tříhvězdičkovém luxusním hotelu
Residenz! Každé ráno nás čekal bohatý švédský stůl. Snídaně se
vždy pořádala v nejvyšším patře, což se nám hodilo při zpáteční
cestě, abychom se odkutáleli dolů.
První den kurzu ve firmě Dentaurum nás u vstupu přivítal partner firmy pan OrtwinBato. Dostali jsme i
identifikační kartu. Tento den byl zaměřen na výrobu z kovu. Vysvětloval nám to specialista na kov, pan Friedhelm
Oeynhausen. Každodenní pracovní doba byla od 9.00 do 17.00. Firma byla velmi pohostinná. V rámci kurzu byl i
oběd ve firmě, svačina a neomezený přístup k nápojům. Po obědě byla krátká prohlídka továrny a malého muzea
ve firmě.
Na konec dne nás firma pozvala na večeři v nedaleké restauraci Palm Beach. Byl to velmi příjemný večer.
Najedli jsme se až k prasknutí.
Druhý den nám přednášela specialistka na keramiku paní Gabriele Vogale. S velkou snahou a trpělivostí jsme
dokázali zhotovit a dokončit naše kovo - keramické korunky. Na závěr kurzu ve firmě bylo rozdávání našich
zaslíbených certifikátů, po kterých jsme tolik toužili. Na oplátku jsme tak téže firmě věnovali malý dárek – lázeňské
oplatky a velký zub z keramiky.
Den nato musely naše smutné duše opustit tuto krásnou zemi a odjet zpátky do České republiky. Jsem velice
vděčná za tuto jedinečnou možnost jet na tento kurz. Díky němu cítím, že více rozumím celkové profesi zubního
technika.
Tímto bych chtěla poděkovat firmě Dentaurum za velkou štědrost ohledně příspěvku na kurz a také firmě
Cusman&Wakefield. Kurz by byl bez jejich finanční podpory mnohem dražší. A také děkuji organizátorce Ivaně
Zajíčkové z firmy ROD, která pro nás tento kurz zajistila a samozřejmě mým skvělým učitelům, že vybrali zrovna mě.
Iveta Kubišová, 3. ročník

Názory ostatních studentů, kteří taktéž jeli na tento kurz:
Aleš Červinka, 2. ročník: „S kurzem v Německu jsem spokojený. Hrozně moc se mi to líbilo a díky firmě Dentaurum
jsem se naučil vyrábět kovo-keramické korunky. Jinak město, jídlo a hotel se mi líbily. A díky studentům a učitelům,
že mi pomáhali, děkuji.“
Mája Grohová, 2. ročník: „V Německu se mi to hodně líbilo. Poznali jsme kus města a pochutnali si na dobrém jídle,
hlavně jsme se ale naučili pracovat s kovo-keramickými korunkami. Byli tam i fajn příjemní lidé, s kterými nám bylo
dobře.“
Radim Hartoš, 3. ročník:„Za prvé musím poděkovat paní Zajíčkové, která pro nás kurz ve firmě Dentaurum zařídila a
také děkuji učitelům a tlumočníkům. Dále musím poděkovat panu řidiči. Ve firmě se mi velmi líbilo, moc jsem si to
tam užil. Získal jsem nové zkušenosti a načerpal nové informace o keramice. Firma je opravdu velká a má moderní
laboratoř.“
Veronika Šumanová, 3. ročník:„V Německu se mi strašně moc líbilo, byla jsem moc ráda za možnost zúčastnit se
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kurzu. Moc jsem si to tam užila. Díky kurzu ve firmě Dentaurum jsem se dozvěděla nové informace a naučila se nové
věci.“
Baruška Čádková, 3. ročník:„V Dentauru se mi moc líbilo. Areál budov a jejich interiéry byly i po 20 letech krásné,
moderní. Zaměstnanci měli skvělé laboratoře. Chtěla bych moc poděkovat paní Zajíčkové za organizaci celé akce a
všem pracovníkům, také vedení společnosti Dentaurum. Užila jsem si to opravdu moc
a určitě si odnesla novou zkušenost. Také děkuji učitelům a tlumočníkům za zážitky.“
Kája Dohnalová, 3. ročník:„V Německu to bylo úžasné. Na začátku jsem měla obavy, ale potom už ne. Dozvěděla
jsem sea naučila spoustu věcí. Firma je moc pěkná. Chci moc poděkovat všem, kdo se na tom podíleli. Opravdu
děkuji, bylo to super!“
Šimon Skopový, 3. ročník:„V Dentauru se mi moc líbilo a zažil jsem tam snad nejvíc, co se dalo, hodně jsem toho
prožil, mockrát děkuji firmě Cusman&Wakefield za sponzoring a také Dentauru za milé přijetí.
Týna Hejpetrová, 3. ročník:„V Německu to bylo hodně pěkné. Ve firmě Dentaurum byla opravdu pěkná a čistá
laboratoř. Jsem za to strašně ráda, taky jsme měli možnost nahlédnout do výroby. Naučila jsem se další nové věci
jako je keramická korunka.
Nikola Vysloužilová, 3. ročník:„V Dentauru jsem si to moc užila, ale opravdu musím moc poděkovat učitelům, že mě
vybrali, učili mě a vysvětlovali mi, co bylo potřeba. Chci říci, že naši učitelé jsou opravdu úžasní a také mockrát
děkuji pracovníkům z firmy Dentaurum, že nás naučili, jak správně vyrobit keramický zub. A také děkuji za slevu, a to
díky sponzorské firmě Cushman&Wakefield. Skvěle jsem se v Německu bavila.“
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Jana Lapčáková přednášela 31. října o cestování v Německu. Skupinka dětí z internátu pravidelně
na přednášky o cestování chodí a moc je to baví, proto přišla i teď. Moc je zajímají daleké země, Německo je
sice náš soused a je blízko, ale i tak to bylo pro děti zajímavé, ptaly se na různé věci, například chtěly vědět
rozdíly znaků českých a německých. Jana Lapčáková žila a pracovala v Německu rok v ústavu pro neslyšící a
hluchoslepé, vyprávěla nám příběh jednoho hluchoslepého muže, který vyrůstal bez rodičů, v jeho 17 letech
v roce 1955 byl dán do ústavu a žije tam dodnes, používá ke komunikaci taktilní znakový jazyk. Janu práce
v ústavu moc bavila, setkala se s neslyšícími seniory, líbil se jí vztah mezi lidmi v ústavu. Přednáška trvala asi
tři čtvrtě hodiny. Doufáme, že budou i další přednášky o zahraničí, třeba o Finsku, Švédsku, Africe apod. Přednášky jsou pro děti moc důležité, učí se nové zeměpisné informace, pamatují si, co se dozvěděly a umí znalosti
použít.
Jiří Kolíska

Dne 1. 11. proběhlo v knihovně slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Aby mohlo pasování proběhnout,
musely děti splnit jeden velice náročný úkol. Z několika knížek se nám totiž přes prázdniny poztrácely listy,
které bylo potřeba najít a zařadit do správných knížek. Všechny děti si s tím poradily skvěle, a proto mohly být
pasovány na čtenáře – ne mečem, jak je obvyklé, ale tentokrát nám k tomuto účelu posloužila kniha Malý
princ. Kromě drobného dárečku děti dostaly také svoji čtenářskou průkazku, na kterou si mohly hned nějakou
knížku vypůjčit.
AnežkaNáhlíková
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Ve středu 2. listopadu navštívila druhá a třetí třída workshop v hudební místnosti se slyšící paní
Katkou, která dělá pantomimu, přítomný byl i tlumočník. Katka nám vysvětlila, jak se pohybově vyjádřit beze
slov. Ze začátku to děti moc nepochopily, myslely si, že mohou normálně znakovat. Museli jsme jim znova vysvětlit, jak to udělat, aby něco tělem vyjádřily, ale nepoužily žádný znak. Pak už si to děti zkoušely a dobře jim
to šlo. V úvodu jsme si udělali takové krátké rozehřívací cvičení, pak nám Katka předvedla krátkou ukázku,
pak si to každý sám zkoušel, na to se každý moc těšil a všem se to dařilo. Na závěr byla společná hra na čarodějnici, obra a poslední byl asi bobr. Děti se rozdělily do dvou skupin, stály naproti sobě. V každé skupině se
domluvily, jestli budou čarodějnice nebo obr, to pak si skupinky naráz předvedly, všem se to moc líbilo. Celý
workshop se moc povedl a těšíme se, až přijde paní Katka znovu. Děti hned druhý den říkaly, jak to bylo príma,
a ptaly se, kdy se budou učit další věci. Rády by například uměly předvést mima za sklem.
Lucie Lešková

Ve středu 2. 11. se hrál v naší škole další ze série turnajů o šachového Krále Radlic. Účastnilo se pět
hráčů, z toho jedna žena. Vítězem se stal Tibor Kalig.
Zde jsou výsledky:
1. Tibor Kalig (7 bodů z 8 možných),
2. Petr Pánek (6,5/8),
3. Martin Najman (4/8),
4. Jan Andrejsek (2,5/8),
5. Iveta Kubišová (0/8).
Srdečně vás zveme na vánoční šachovou simultánku s mezinárodním velmistrem a členem české šachové reprezentace Martinem Petrem v klubovně naší školy. Uskuteční se ve čtvrtek 15. prosince
od 17:00.
Petr Pánek
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Za první dva měsíce školního roku jsme se s družinovou skupinkou dětí zúčastnili těchto zajímavých akcí:
 Od 14. září chodíme každé pondělí plavat do kroužku Pulec. V plavání se děti za pomoci instruktora
velmi zlepšují.
 Festival vědy 2016 se konal 7. září u Vítězného náměstí na Praze 6. Program
Festivalu vědy dětem umožnil, že si mohly na vědu doslova „sáhnout“. Na mnoha
venkovních stanovištíchsi přiblížily badatelský svět vědy.
 Navštívili jsme výstavu Retro v Národním muzeu. Děti nejvíce zaujaly hračky, sportovní kola Favorit a
oblečení, které se dříve nosilo. Byla s námi i tlumočnice, tak všichni dobře rozuměli výkladu.

 Na sportovním dnu mohly děti navštěvovat různá stanoviště, odpoledne na děti
čekala hra, ale i občerstvení v podobě hot dogu a drobné sladkosti. Vše se jim
moc líbilo. Děkujeme za organizaci Oldřichu Kouřimskému i ostatním, kteří
sportovní den pořádali.

 V parku Kampa pořádal 21. září veřejnou akci i neslyšící oddíl skautů Potkani, kde se
mohli kolemjdoucí zeptat na spoustu informací. S dětmi jsme se tam také byli podívat,
vyzkoušeli si vyšívání s korálky, souboj
s bacátky, slackline a další. Díky této návštěvě se děti do skauta přihlásily a budou
chodit na pravidelné středeční schůzky.
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 Ve čtvrtek 22. září jsme si vyrazili zaplavat
Na Petynku, ačkoliv už byl konec září, krásně jsme
se vyřádili i na tobogánu a děti si to pořádně užily.

 V naší škole se také konal Policejní den, děti se mohly vyřádit na skákacím
hradu s klouzačkou. Hopsání je moc bavilo.

 Pokračujeme s projektovým plánem, ve kterém nám pomáhá pohádka
o krtkovi. Každý měsíc se věnujeme nějakému tématu např. O krtkovi
s kamarádem, Krtek a Vánoce apod. Zářijovým tématem bylo právě
kamarádství. Pustili jsme si pětiminutovou ukázku z pohádky, kde
jsme viděli, jak se krtek a jeho kamarádi, zajíc a ježek, k sobě chovají. Přemýšleli jsme, co bylo dobře a
co špatně. Jestli má být kamarád
lakomý a druhému ubližovat. Krtek
nám ukázal, že ne. S kamarády se
rozdělil a pomohl jim. Z toho jsme
si vzali příklad. Po skončení vyprávění děti namalovaly velký plakát
s krtkem a jeho kamarády.
 Poslední akcí bylo tancování Hip Hopu s Klárou Herčíkovou, rytmická výrazná hudba a hiphopové pohyby se dětem moc líbily. Nejprve se děti naučily pár tanečních prvků a pak z toho poskládaly
sestavu, kterou si musely pamatovat. Už se těší na příště.

Milan Fritz
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Na přednášku o Kanadě přišly všechny internátní děti. Konala se 7. 11. Přednášely celkem tři slečny,
dvě z nich byly sestry, které vycestovaly do Kanady na návštěvu za tetou. Cesta letadlem jim trvala asi 15 hodin. Cestovaly hlavně po přírodě, viděly zblízka medvěda Grizzly, naštěstí se jim nic nestalo, ale mohly si ho
natočit. Také viděly lachtany a tuleně, rodinu kosatek na volném moři, stejné jako z filmu Zachraňte Willyho.
Vyprávěly nám o zákazu krmení zvířat v lese, aby si zvířata nezvykla na jídlo od lidí. Také se jim stalo, že když
spaly ve stanu, přišla za nimi v noci policie a vysvětlila jim, že musejí spát v kempu, protože zvířata ve volné
přírodě mohou být nebezpečná. Byla to moc zajímavá hodina a půl. Dostali jsme také ochutnat banán s javorovým sirupem, to bylo moc dobré.
Jiří Kolíska

V chladném podzimním počasí 4. 11. se děti ze tříd II.A, II.C, IV.A, IV.B a IX. statečně vypravily na celé
dopoledne do přírody. Těšily se na program v malé lesní zoo v Malé Chuchli, který pro ně připravili pracovníci
Lesů hl.m.Prahy. V „lesní škole“ se dozvěděly zajímavé informace o zvířatech, kterých je v minizoo skutečně
hodně: jeleni, daňci, mufloni, divoká prasata, kozy, rys, fretka, sova, výr, lišky…
Děti si zvířata se zájmem prohlédly a nakonec dostaly kbelíčky, které si naplnily různými dobrotami a
mohly zvířata samy krmit. Na to, co které zvíře má rádo, tak určitě nezapomenou. Děkujeme Jitce Kubištové
z Ulicentra, která pro nás tento program zajistila.
Eva Chudomelová
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Již tradičně se i letos na podzim konala Ulitoolympiáda. Letos bylo novinkou, že byla určena nejen
pro studenty středních škol, ale také pro žáky základních škol. Ti soutěžili v českém jazyce, znakovém jazyce a
matematice. Studenti středních škol již tradičně soutěžili v anglickém, českém znakovém a českém jazyce. Tato soutěž opět proběhla ve dvou dnech a byla určena neslyšícím a nedoslýchavým studentům a žákům
z pražskýchškol pro sluchově postižené. Cílem olympiády je formou hry a plněním úkolů studenty motivovat
k používání všech zkoušených předmětů, hlavně pak jazyků.
Ulitoolympiáda pro základní školy proběhla 1. a 2. listopadu. První den byl jako vždy motivační a měl
žáky motivovat k tomu, aby se snažili k získávání nových informací používat oba jazyky (český jazyk i český
znakový jazyk). Žáci se měli naučit argumentaci a obstát v diskuzi na zadané téma. Žáci diskutovali o významu
mobilních telefonů, zda a jak mohou lidstvu škodit a naopak, zda a jak mohou být užitečné. Během dopoledne
získávali za splněné kvízové a jazykové hry indicie, které si pak ve skupinách zpracovali a kolem poledne se
pustili do opravdovské panelové diskuze, kterou moderoval Tomáš Bogner.
Studenti středních škol se v boji utkali 8. a 9. listopadu a měli program podobný, jen těžší! Těžší jak
tématem, tak obsahem informací. Museli během dopoledne vstřebat velmi těžké téma: Vegetariánství vs. masožravectví a jejich dopad na planetu Zemi. Nejprve zhlédli úryvek z anglického dokumentu, setkali se
s neslyšícím biologem a četli spoustu kontroverzních textů v češtině i angličtině. Závěrečnou panelovou diskuzi vedl Jan Wirth a bylo vidět, že to studenty opravdu bavilo, jelikož s diskuzí vůbec nechtěli skončit a stále
měli nové a nové argumenty.
Umění argumentace je jednou z nejdůležitějších složek klíčových kompetencí vzdělávacích programů.
Formou modelové situace se tedy účastnici Ulitoolympiády během jednoho dne naučili velmi zásadní dovednost, která je prospěšná nejen pro jejich studium, ale i pro jejich budoucí život, kdy budou muset obhájit své
názory a obstát v různých životních situacích.
Druhý den byl věnován psaní testů z jednotlivých předmětů. Psaní testů probíhalo jako každoročně
ve dvou kategoriích podle preferovaného jazyka – uživatelé českého znakového jazyka a uživatelé češtiny.
A kdo obsadil první příčky? Zde jsou výsledné listiny:
Základní školy
Uživatelé ČZJ:
1. místo – Tomáš Dolejš (Ječná)
2. místo – Laura Svozilová (Výmolova), Samuel Wirth (Ječná)
3. místo – Dominik Starý (Holečkova)
Uživatelé ČJ:
1. místo – Etela Sidejová a Jan Sagula (Ječná)
2. místo – Vojtěch Zeman (Ječná)
3. místo – Lukáš Fischkandl (Ječná)
Střední školy
Uživatelé ČZJ:
1. místo – Matěj Čipera (Výmolova)
2. místo – Radim Hartoš (Výmolova)
3. místo – Marek Píš (Brno) – jako host soutěže
Uživatelé ČJ:
1. místo – Jakub Uher (Ječná)
2. místo – Iveta Kubišová (Výmolova)
3. místo – Radka Myslivcová a Saša Flaksová (Ječná)
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Fotoreportáž z letošní Ulitoolympiády

Děkujeme Nadaci Dar sluchu za bezplatný pronájem prostor, ve kterých se konaly obě diskuze.

Lucie Břinková a Josefina Kalousová

Odkazy na UO ZŠ ve Zprávách v České televizi:
čas 4:40 - 5:45
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097176961-zpravy-v-ceskem-znakovem-jazyce/216411000131101/
(moderoval TomášBogner)
A také v Tichých Zprávách:
http://www.tichezpravy.cz/zaci-druheho-stupne-zakladnich-skol-pro-sluchove-postizene-merili-sve-sily-naulitoolympiade/
posílám ještě odkazy na UO SŠ ve Zprávách v České televizi:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097176961-zpravy-v-ceskem-znakovem-jazyce/216411000131108
(je v cca 6:00 - 6:45)
A také v Tichých Zprávách:
http://www.tichezpravy.cz/reportaz-o-ulitoolympiade-na-stredni-skole-pro-sluchove-postizene-v-radlicich/
Jitka Kubištová

V úterý 29. listopadu se konala přednáška od Lesů hlavního města Prahy na téma ŠELMY. Akce se zúčastnily jak děti z logopedických tříd, tak i neslyšící děti, pro které byla přednáška tlumočena do českého znakového jazyka. Děti se na přednášce měly možnost seznámit se šelmami, které v České republice žijí. Mohly si
také osahat, jakou srst jednotlivé šelmy mají, a podívat se zblízka na jejich lebky. Celá akce se velmi vydařila,
děti byly z názorných pomůcek nadšené. Snad nás tedy Lesy hlavního města Prahy opět brzy navštíví.
Jitka Kubištová
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48. ročník Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana
Štáb MTD se ve dnech 9. – 13. 10 již počtvrté zúčastnil festivalu ve
složení Michael Veselý, Sandra Čechovská, Laura Svozilová a Christina Mavroudi. Mladým filmařům se podařilo natočit řadu rozhovorů. Děti si před
kameru pozvaly režiséry Jiřího Menzela, Zdeňka Trošku, Karla Smyczka,
Jiřího Sádka, herce Ivana Vyskočila, Chantal Poullain, Michala Nesvadbu,
Sáru Sandeva, Nelly Řehořovou, Petra Šimčáka, scénáristu Petra Hudského,
producenta Jiřího Konečného a pro nejmenšíděti oslovily i známou dvojici Jů
a Hele. Ke zhlédnutí budou také festivalové deníky. Videa z festivalu jsou
postupně zveřejňována na webových stránkách MTD http://multimedialnitvurci-dilna.webnode.cz/

Nově děti vytvořily také facebookovou stránku MTD.
I letos získala MTD na festivalu jedno ocenění. Dospělá porota pro dětské televizní reportáže udělila ČESTNÉ
UZNÁNÍ reportáži MTD „První školní den“ za zpravodajské zprostředkování školní události a zapojení mladého reportéra. Úspěšně byla hodnocena oficiální festivalová znělka vytvořená MTD, která festival prezentovala veřejnosti
prostřednictvím ČT:D, kabelové televize Ostrov a dalších médií. Znělka byla také promítáná před všemi filmovými
projekcemi po celou dobu festivalu.
Reportáže MTD pro Zprávičky na ČT:D
Od počátku školního roku byly odvysílány již dvě reportáže MTD.
Reportáž z Mezinárodního dne neslyšících v Praze na Náměstí republiky
připravil redaktor Michael Veselý. Na reportáži spolupracovali Tomáš
Munťan, Vendula Koláčná, Kristián Kalig, David Konvalina, Petr Pánek.
Reportáž byla odvysílána ČT:D 2. 10. 2016.
Druhá reportáž odvysílaná ČT:D (22. 10. 1996) byla z festivalu Oty
Hofmana. Reportáž připravila redaktorka Sandra Čechovská a dále se na ní
podíleli Michael Veselý, Laura Svozilová, Christina Mavroudi, Lucie Konvalinová.
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Co nového v MTD připravujeme?
V současné době dokončujeme reportáž o nové pohádce ČT ve znakovém jazyce Nepovedený čert, ve které
mělo možnost si zahrát I několik členů MTD. Reportáž připravuje redaktorka Tamara Zúdorová. Rádi bychom také
realizovali reportáž z oslav 90.výročí založení naší školy.

Leoš Procházka

Lyžařský zájezd do Francie – možnost se přihlásit
Střední škola vám nabízí volná místa
na
svůj
lyžařský
výcvikový
kurz
ve francouzských Alpách. Odjíždíme
v pátek 6. ledna 2017 večer, návrat
do Prahy je v neděli 15. 1. 2017 ráno.
Odjezd i příjezd bude přímo k naší škole.
Cena je za současných podmínek 8.195,- Kč.
Když nás bude 40, cena bude 7.950,- Kč a
když 45 osob, pak jen 7.700,- Kč. (Rozdíl
ceny by CK zohlednila při platbě doplatku.)
Jedeme s CK PUX travel do spojených středisek Vars a Risoul se 185 km propojených
sjezdovek
všech
obtížností,
viz

http://www.puxtravel.cz/francie/stredisko-vars-risoul
Ubytování máme zajištěno v rezidenci Les Myrtilles ve Varsu v 6lůžkových apartmánech s kuchyňkou. Naše
rezidence se nachází v blízkosti kabinové lanovky a centru Varsu v těsné blízkosti všech služeb (obchody
s potravinami, lékař, lékárna, turistické centrum , ...), viz příloha . Cena tohoto 10denní ho zájezdu zahrnuje
ubytová ní na 7 nocí, 6denní skipas Vars/Risoul, TV, venkovní parková ní př ed rezidencí, DPH, pojiš tě ní CK proti
ú padku a př istavení autobusu př ímo ke š kole.
Cenanezahrnuje: stravu, vratnou kauci (350 €/apartmán), turistickou taxu (cca 1 €/os/noc), povleč ení,
zá vě reč ný ú klid, cestovní pojiš tě ní lé čebný chvý loh, služby delegáta.
Zálohu 4.000,- Kč prosím uhraďte v hotovosti buď mě nebo Fedorovi Krajčíkovi co nejdříve.
Doplatek (4.195,- Kč) uhraďte, prosím, opět v hotovosti do 15. 12.
Děkujeme a těšíme se třeba právě na Tebe!
Petr Pánek
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Ve čtvrtek 24. listopadu 2016 byly zahájeny oslavy k 90.letému výročí založení naší školy a to prvním
ročníkem konference k problematice dítěte s narušenou komunikační schopností ve vzdělávání – Pražský logopedický den 2016. Akce se konala díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy, Městskéčásti Prahy 5 a společnosti
LUKOIL.
Konference se konala v prostorách Kongresového centra Nemocnice Na Homolce a zúčastnilo se jí přes 100
logopedů, speciálních pedagogů, studentů a dalších zájemců. Konferenci slavnostně zahájila paní ředitelka Mgr.
Věra Pavličková a doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D., která byla zároveň odbornou garantkou konference. Pražský
logopedický den nabídl účastníkům řadu odborných přednášek, které se týkaly výchovy, vzdělávání a rozvoje dětí
s narušenou komunikační schopností. Přednášky daly hodně podnětů k následné diskuzi, která pak probíhala i mimo prostory přednáškového sálu. A protože účastníci conference přijeli opravdu z celé České republiky, tak tato
akce dala podnět k dalšímu setkávání a bližší spolupráci odborníků na logopedii.
Kromě přednášek měli účastníci možnost si zakoupit od přítomných vystavovatelů různé materiály,
pomůcky a hry, které mohou využít při práci s dětmi s narušenou komunikační schopností.
Příští ročník Pražského logopedického dne se bude konat v říjnu 2017. Aktuální informace můžete sledovat
na webové stránce konference www.logoden.cz nebo na facebooku www.fb.com/prazskylogopedicky den.
0
Milena Čámková

Do uzávěrky jsme dostali prvních pár fotografií z oslav školy. Tak zatím jen na ukázku: školní akademie v Rock café, přednáškaPetra Pánka o historii školy, výstava Škola dříve a dnes a ples střední školy.

Foto: J. Klein
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Od čtvrtka 1. 12. do pátku 16. 12. se ve vstupní hale školy konají tradiční vánoční trhy
Hned v pátek 2. 12. nás ve škole navštíví Mikuláš se svým doprovodem
V pátek 2. 12. se koná v mateřské a základní škole Den otevřených dveří
V pondělí 12. 12. se uskuteční Den otevřených dveří na střední škole
Ve čtvrtek 15. 12. zájemce čeká šachová simultánka s velmistrem Martinem Petrem
V pátek 16. 12. se od 8:30 v klubovně uskuteční školní vánoční akademie a v 11:00 předání dárků
od sponzorské firmy Lukoil
 V úterý 20. 12. od 11:00 – 15:00 hod. se koná prodejní výstava výrobků našich žáků v prostorách
Lukoilu
 Vánoční prázdniny si užijeme od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017
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