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Milí čtenáři,
přinášíme Vám nové číslo Školního zpravodaje.
Je to předposlední číslo školního roku 2015/2016.
Mapuje všechny významné události posledních dvou
měsíců - března a dubna, o kterých jste mi napsali a
podělili se s ostatními o své zážitky a fotografie. A že
těch akcí opět nebylo málo, vidíte v obsahu vedlejšího
sloupce.
Doufám, že Vám čtení našeho zpravodaje
zpříjemní Váš volný čas a fotografie připomenou pěkně
prožité chvíle.
Ladislav Doležel
Těším se na všechny nové příspěvky a
fotografie, které můžete posílat do poloviny června
2016, aby zpravodaj mohl vyjít před koncem školního
roku v posledním týdnu měsíce června.
Můj mail:
ladislav.dolezel@vymolova.cz























Jarní výlet prvních tříd
Třeťáci vyrábí krmítko
Přednáška o tučňácích
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Tichá výstava
Sportovní úspěchy
Velikonoční trhy
Povídání o zvěři - býložravci
Workshop: ruční práce
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Nejlepší herečka z naší školy
Přednáška o hmyzu
I. A v Trnkově zahradě
Barevné provázky
Představení O Koblížkovi
Přednáška o tlumočení
Šachová simultánka
Návštěva Barrandova
Soutěžní video našich žáků
Co nového v MTD?
Co připravujeme
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Na první jarní výlet vyrazily děti z I.A a I.C už 9. března. Všechny se na něj moc těšily, jely se totiž projet
vlakem okolo školy! Na Knížecí nastoupily do vláčku a za chvíli už mávaly škole. Vystoupily na Cibulce a vyrazily
za lákavým cílem – „hradem“ – umělou zříceninou s věží, na kterou vystoupaly. Náladu si děti nenechaly zkazit ani
chladným a zamlženým počasím. Zahrály si ještě pár her a tramvají se vrátily do školy na zasloužený oběd.
Eva Chudomelová

Dne 10. března vytvořili žáci III.A a III.B
v hodině výtvarné výchovy krmítko pro ptáčky
v rámci soutěže Lovci nebes. Krmítko bude umístěno
v Krušných horách a bude označeno cedulkou,
ve které škole a kým bylo zhotoveno. Materiál
zajistil pan školník Tibor Kalig.
Jde již o druhé a předposlední kolo soutěže,
které se účastní 4039 žáků ze 184 škol. V prvním
kole jsme nesli jídlo zvířátkům na zimu do záchranné
stanice na Praze 5. Účastí v soutěži bude naší škole
umožněno shlédnout ukázku lovu dravých ptáků.
Monika Novotná
a Veronika Teclová
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Měsíc březen byl ve znamení tučňáků. Nejprve pro nás 10. 3. naše
ULICENTRUM připravilo přednášku o tučňácích. Až z daleké Mimoně nám přijel
přednášet pan Tomáš Bartoš, který se studiem tučňáků věnuje celý život. Dětem
představil, jak vypadá takový život tučňáka, kde přesně žije, a čím se stravuje. Své
vyprávění měl krásně připravené a podložené mnoha obrázky a videi. Dětem se
přednáška moc líbila, své znalosti o tučňácích nám předvedl hlavně náš "expert" na
tučňáky - Tomášek Nedorost z II. C, který bezpečně poznal mnoho druhů tučňáků, a
pana Bartoše svými postřehy nepřestával udivovat. Některé dotazy dětí byly také
velmi legrační, například se děti ptaly: „Proč lidé také nepolykají živá zvířata? A když
žralok sní tučňáka, který předtím snědl rybu, chutná to žralokovi jako sendvič?“
Studenti také přirovnávali tučňáky k formuli, prý má stejný aerodynamický
tvar! Myslím, že to byla velmi obohacující přednáška pro všechny zúčastněné. A na
závěr otázka pro čtenáře Zpravodaje, může se v životě tučňák potkat s ledním
medvěděm? Nevíte? Tak neváhejte, a dorazte na příští přednášku, na které se i Vy
dozvíte něco nového!

Druhé setkání s tučňáky nás čekalo 22. 3. - tentokrát na tanečním workshopu se slečnou Klárou.
Tučňáčícviky i taneční kroky děti zvládly na jedničku a už se těší na další taneční lekci.
Jitka Kubištová
a za děti z družiny LOGO sepsala Bára Nosková
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Náš sponzor- firma LUKOIL LAFE - nás vyzvala k uspořádání malé prodejní výstavy v prostorách jejich
pracoviště. Ta se pak uskutečnila dne 17.3. 2016.
Zástupci našich neslyšících dětí pod vedením vedoucí vychovatelky prezentovali naši školu svými výrobky.
Paní Jana Jandová pro nás zase připravila exkurzi po pracovišti LUKOILU a seznámila děti s činností firmy.
Akce byla zdařilá, dětem se v Lukoilu líbilo, naše výrobky si zaměstnanci se zájmem prohlíželi a kupovali.
Věra Pavličková
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Pravidelné hodiny tělesné výchovy a sportovních kroužků, které míváme zde ve škole, se nám vyplácí.
Dostavily se první sportovní úspěchy našich žáků.
V pondělí po vyučování navštěvují žáci 1. stupně pohybový kroužek a ve středu některé ještě plavecký
výcvik v radlickém bazénu. Starší děti mají zase v pondělí plavání a ve středu sportovní kroužek.
Čím se tedy můžeme nyní pochlubit? 
Ve dnech 13. – 15. března 2016 vyjeli naši prvňáčci Maxim Kulda a Toník Mašláň do zasněžených Jeseníků,
aby se zúčastnili závodů na Mistrovství České republiky neslyšících v alpském lyžování. Ve skiareálu Kouty
nad Desnou byly pro ně nachystané závody v obřím slalomu a slalomu. Kluci startovali v „nejmladší“ kategorii
„přípravka“. Vzhledem k tomu, že se Toník lyžovat naučil vloni a Maxim na lyžích stál teprve podruhé. Předvedli oba
kluci hrdinský výkon, když zvládli sjet celou trať, pokrytou tvrdým sněhem. Naštěstí v pondělí svítilo sluníčko a sníh
byl již měkký, v úterý nastal velký obrat – hustě sněžilo. V obřím slalomu dojel Toník ve své kategorii na prvním
místě a z první životní medaile měl obrovskou radost. Maxim měl trochu smůlu, ve druhém kole upadl a tím závod
nedokončil. Byl smutný, vynahradil si to však druhý den ve slalomu, kde se Maximovi podařilo získat bronzovou
medaili. Toník byl opět úspěšný a na krk mu byla pověšena druhá zlatá medaile.

Další radost přišla o čtrnáct dní později. Ve čtvrtek 31. března 2016 odjela tříčlenná adolescentní výprava
ve složení Sandra Čechovská, Lukáš Hamburg a Tamara Zúdorovádo Plzně na plavecké závody. Pro Sandru a Lukáše
to byly úplně první závody v plavání a Tamara zúročila své zkušenosti z loňských Celostátních sportovních her.
Děvčata však byla na závody lépe připravena, jelikož trénují pravidelně pod dohledem slyšící instruktorky a neslyšící
učitelky v bazénu přímo pod naší školou. Do prvního ročníku Aprílové kachny se přihlásilo celkem šedesát žáků
se sluchovým postižením z deseti škol. Nejdřív se plaval 50m volný způsob, kde se holky umístily přesně v půlce
a Lukáš zaskočený hloubkou vody závod vzdal. Na další disciplínu 50m prsa byli už lépe připravení a ukázali
mnohem lepší výkony. Následoval závod učitelek a také učitelů. Pak děti společně s paní učitelkou zkusily štafetu.
Vyhlášení vítězů nám všem přineslo překvapení, když v závodě na 50m prsa mezi dívkami byla na prvním místě
oceněna naše Tamara! Radost byla obrovská. Stejně úspěšně skončila i paní učitelka. Sandra skončila těsně
pod stupni vítězů. Škoda! Lukáš se umístil na pěkném místě. Byli trochu smutní, ale slíbili si, že se do sportovních
her polepší. 
Markéta Spilková
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Ve dnech 14. až 23. 3. 2016 se ve vestibulu naší školy se uskutečnily velikonoční trhy. Tradičně se svými
výrobky prezentovaly jednotlivé třídy. Trhy byly opět velmi úspěšné. Přinášíme fotografie z přípravy na trhy
prvňáčků s paní učitelkou Evou Chudomelovou a tržního stánku páté třídy s paní učitelkou Marií Vaňkovou.
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V úterý 22. března 2016 se žáci II. a III.C zúčastnili zajímavé a poučné přednášky, která se opět velice líbila
a nadšení žáků bylo opravdu veliké. Téma přednášky bylo „ Povídání o zvěři – býložravci“. Přednášející slečna
nejprve žákům vysvětlila, co to vlastně býložravci jsou a jak se dělí na jednotlivé druhy a poddruhy. V další části byla
přednáška věnována jednotlivým druhům, jako jsou např. zvěř spárkatá, zajíc polní, králík divoký a některé druhy
vodních hlodavců. Hodně žáky zaujalo povídání o nutrii říční, která se celkem běžně zabydluje v okolí našich potoků
a řek. Závěrem přednášky jsme si všichni prohlédli vystavené trofeje a vycpaniny býložravců.
Děkujeme a těšíme se na další poutavou přednášku.
Jiří Horák
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Dne 22. 3. 2016 se ve škole uskutečnil Workshop: ruční práce. Lektorkou byla paní Eva Černá, která
je zároveň maminkou dítěte z naší školy. Bohužel bylo dětí na workshopu celkem málo, protože to byl termín, kdy
se blížily Velikonoce, a děti před svátky zůstaly doma. Nám to ale vůbec nevadilo. Práci s dětmi jsme si užili, i když
ze začátku to dětem vůbec nešlo. Museli jsme jim při tvorbě hodně pomáhat, aby to děti zvládly. Děti si měly
za úkol z drátku vyrobit nějaký tvar, například srdíčko. Potom si musely z novin vyválet mnoho papírových válečků.
Naštěstí jich měla lektorka s sebou mnoho připraveno. Potom se tyto novinové válečky musely nandat na drátek a
pevně utáhnout a opakovat to tak dlouho, dokud nemělo srdíčko hezký tvar po celém obvodu. Když to měly děti
hotové, srdíčko si nabarvily a nechaly ho zaschnout. Potom jsme je s dětmi pověsily vedle klubovny na nástěnku.
Samozřejmě si je děti budou moct odnést domů, kde si je mohou vystavit. Děti měly z tohoto workshopu obrovskou
radost, protože nic podobného v životě nevyráběly. Opravdu je to moc bavilo. Je pravda, že pro menší děti práce
byla náročné, ale nevadilo jim to, velmi se snažily, aby se jim výrobek povedl. Pro starší děti to moc složité nebylo,
zvládly vše s přehledem. Všechny děti byly moc šikovné a hlavně výsledek stál za to! Také bych moc ráda
poděkovala Evě Černé, která se workshopu bravurně zhostila.
Lucie Lešková
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Víte, jak chutná ajran? A kolik je alkoholu v kumysu? Anebo
jak se nosí kalpak? Nebo jak vysoko nad mořem leží slané „moře“
Yssyk-kul, od kterého je k sedmitisícovkámŤan-šanu co
by kamenem dohodil?
Nevíte? Škoda, že jste nevyužili báječné možnosti nabízené
Ulicentrem, zajít na přednášku. Pravidelně v úterý odpoledne
máme možnost se dozvědět něco zajímavého z cest, místopisu,
přírody… Témata besed a přednášek moc hezky koncipuje
koordinátora Jitka Kubištová, které se daří nacházet nejen mezi
neslyšícími zajímavá témata, o která se rádi přichází podělit.Prakticky všechna témata jsou dále využitelná buď
ve výuce, nebo v občanském či školním životě. Přednášky mohou sloužit i pro alternativní ‚domácí‘ přípravu
na vyučování.
Tentokrát, 29. 3. 2016, nám všem známá BarchynToktomatová přišla prezentovat svůj rodný Kyrgyzstán.
Měla připravenu krásnou informativní slide-show. Začala obecnými informacemi o obyvatelích a městech, úředních
jazycích, o penězích, kterými se tam platí. Přes faunu a floru se dostala až k tradičnímu oblečení, sportům a hrám.
A tak už víme, že Kyrgyzové mají hodně blízko k přírodě. A že takový kůň má v jejich kultuře velmi důležitou roli.
Jsou pastevci, tedy vynikající jezdci na koních. Pijí kumys, zkvašené kobylí mléko, na koních se odehrává jejich
národní sportbuzkaši, tedy přetahovaná o kozla předem rituálně dekapitovaného. Dále jsme viděli stolní hry dětí.
Jedna se hraje s jehněčími kostmi (obratli). Je velmi podobná naší hře s krabičkou se zápalkami.
S přednáškou Barchyn pomáhala její sestra Akmaral a maminka paní GulnaraAndaševa. Doplňovala
o některé informace, pokud ji Barchyn poprosila o doplnění.
Zlatý hřeb byla ochutnávka národních jídel a nápojů paní Gulnary. Slané i sladké dobroty, manty, pirohy
a tradiční recepturou zkvašené mléko, ajran.
Těšme se na další přednášku…
Fedor Krajčík
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První filmový festival pro neslyšící v Brně - naše studentka ChuThiTuyet vyhrála cenu v kategorii "Nejlepší
herečka" - BLAHOPŘEJEME!
Filmový festival 2016
V sobotu 2. dubna se konal první Filmový festival pro neslyšící v Brně
v kavárně Práh. Účast byla hojná, sjížděli se neslyšící nejen z České
republiky, ale také z Francie, Španělska, Ameriky a Slovenska. Filmový
festival patřil neslyšícím umělcům, kteří se přihlásili s natáčením
krátkých fimů. Byli vyhlášeni nejlepší umělci v pěti kategoriích. Naše
studentka ChuThiTuyet vyhrála cenu v kategorii "Nejlepší herectví" BLAHOPŘEJEME!
Tomáš Bogner

Mája Pangrácová dorazila do školy asi v půl osmé ráno s obrovskou taškou různých výukových materiálů.
Měla totiž ve čtvrtek 7. 4. 2016 přednášku o hmyzu a parazitech, která byla opravdu velmi důkladně připravená.
Na začátku měly děti za úkol seřadit různé živočichy do pěti různých skupin a vyjmenovat, jaké společné prvky tyto
skupiny živočichů mají. Poté se děti dozvěděly mnoho podrobností o hmyzu a měly za úkol pomocí hry rozdělit
hmyz do různých dílčích kategorií. Mája s sebou přinesla i mnoho druhů brouků, pavouků a parazitů naložených
ve formaldehydu, a tak měly děti jedinečnou možnost si tyto živočichy detailně prozkoumat. Na závěr se děti mohly
podívat pod mikroskop, jak vypadá takové křídlo a jak zblízka vypadá klíště. Každé dítě si také během semináře
mohlo vyrobit z barevných drátků pavouka, tasemnici, anebo jakékoliv jiné zvířátko. Celkově si troufám zhodnotit,
že to byla velmi povedená přednáška. To jistě dosvědčuje i fakt, že si přednášku vyžádala ještě jiná třída. Tímto
Máje Pangrácové velmi děkujeme!
Jitka Kubištová
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Krásný zážitek měly děti z I.A a později i další skupinky z jiných tříd. Dětem z I.A vyprávělapaní učitelka
Markéta Spilková ve znakovém jazyce příběh podle knihy Jiřího Trnky Zahrada. Vyprávění bylo napínavé a všechny
děti opravdu zaujalo. Potom se vypravily do tajemné Zahrady, nejdříve ovšem musely najít v knihovně klíč od jejích
dveří. Zahradu dětem vytvořila paní knihovnice Anežka Náhlíková v kouzelném prostředí na půdě pod střechou
školy. Tady čekalo na děti vše, o čem se dozvěděly z vyprávění - starý trpaslík, chytrá velryba, zlomyslný kocour –
jen sloni chyběli. Proto se je děti vydaly hledat – každý z nich dostal fotografii jedné osoby ve škole, která měla
slona u sebe. Tu musely děti najít a slona tak získat. Nakonec dostaly od trpaslíka sladkou odměnu a obrázek slona
na památku. Děkujeme paní knihovnici za úžasný nápad na to, jak děti zaujmout pro příběh z knížky, děti byly
nadšené. Na tuto akci pak navážeme návštěvou výstavy Zahrada v Malostranské besedě.
Eva Chudomelová

Autorky projektu Zahrada Anežka
Náhlíková a Markéta Spilková.
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Dne 7. 4. 2016 se ve škole konal Workshop: Barevné provázky. Děti si mohly z provázků vyrobit například
náramky, které byly složené z různých barev. Vytváření náramků děti moc bavilo, je hezké, že se takovým
jednoduchým způsobem dá vyrobit hezká věc. Na začátku jim to sice nešlo úplně nejlépe, ale potom pochopily,
jakým systémem se s provázky pracuje. Poté si už jen vybraly barvičky, které chtějí na svém náramku mít a
pracovaly jako včelky. Na závěr Mája Pangrácová rozdala dětem náramky, které sama vyrobila. Ty už byly složitější,
objevovala se v nich i písmenka. Děti z toho měly velkou radost.Tento workshop je moc bavil.
Milan Fritz

Další hezkou akci určenou hlavně menším dětem připravila Jitka Kubištová z Ulicentra ve spolupráci
s tlumočnicemi z České komory tlumočníků znakového jazyka. Proběhla 19. Dubna. Děti se poučily, jak vypadá
práce tlumočníka, jaká pravidla musí tlumočník dodržovat a jak se mají k tlumočníkovi chovat. To vše se ale
nedozvídaly při nějaké nudné přednášce, ale pro děti velmi přitažlivou formou – při nakupování v improvizovaném
obchůdku. Tak si děti odnesly nejen informace, ale i hodně hezkých drobných i větších dárků. Děkujeme Jitce
Kubištové i tlumočnici Janě Kalendové a dalším z Rady Komory za přípravu na tuto akci, která byla určitě hodně
časově náročná.
Eva Chudomelová
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Dne 12. 4. 2016 jsme vyrazili s dětmi do Tiché kavárny na divadelní představení O Koblížkovi. Šly tam téměř
všechny děti naší školy a z představení byly nadšené! Vypravěčkou celého příběhu byla neslyšící Věra Lištvanová,
která nejen že děti uchvátila svým hereckým talentem, ale také si připravila skvěle vyrobené kulisy na suché zipy.
Bylo to moc pěkné a děti tak hezky vtáhla do děje. Dětem se moc líbily i masky zvířat. Dokonce si po skončení
pohádky mohly děti samy vyrobit masku nějakého zvířete – např. vlka, medvěda nebo lišky. Na masku si přidali
gumičku, aby jim držela na hlavě, a poté se přesunuly ven, kde běhaly a užily si mnoho legrace. Například si zahrály
na kočku a myš, kde se vzájemně honily a chytaly po trávníku. Dětem se celá akce hrozně líbila! Vůbec se jim
nechtělo zpátky do školy. Raději by tam strávily celý den. Celkově bylo vystoupení moc hezké a my bychom rádi
poděkovali Věře Lištvanové, že si pro nás toto představení zadarmo připravila. Děkujeme!
Lucie Lešková
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Studenti naší SŠ a žáci ZŠ spolu s dalšími učiteli i veřejností se ve středu 20. dubna zúčastnili šachové
simultánky se studentem MFF UK, mezinárodním velmistrem Martinem Petrem. Kromě toho, že je špičkovým
šachistou a členem české reprezentace, možná jej znáte z České televize jako moderátora sportovního pořadu
V šachu.
V polovině dubna se vrátil ze Spojených arabských emirátů, kde reprezentoval ČR na akademickém MS
v šachu. Obsadil tam 12. místo.
Před simultánkou nám zajímavě vyprávěl na besedě. V simultánce pak sehrál současně 18 partií, 17x vyhrál, 1x
remizoval.
Video (od času 06:56):
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097176961-zpravy-v-ceskem-znakovem-jazyce/216411000130422/

Petr Pánek
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Žáci III. A aIII.B a žákyně VII. třídy v úterý 26. 4. 2016 navštívili Filmové ateliéry Barrandov. Převlékly se
do dobových kostýmů a vyzkoušely si, jak vypadalo natáčení za kamerou. Že je to moc bavilo, vidíte z přiložených
snímků. Akce proběhla v rámci natáčení festivalové znělky (více ve zprávách z MTD níže).

Projekt Chodící lidé je jedna z aktivit Nadace Sirius. Nyní pořádá soutěž "Řekni to po svém"
(http://chodicilide.cz/vyzva/).
Naši žáci (Matěj Čipera, Michael Veselý, BarchynToktomatová, ChuThiTuyet) natočili video "Slyšící
potřebují tlumočníka!" a přihlásili se do soutěže. Soutěžní video označené "Význam tlumočníka" si můžete
prohlédnout na této adrese:
http://chodicilide.cz/vyzva-galerie/?prispevek=vyznam-tlumocnika
Tomáš Bogner
Foto níže ve zprávách MTD.

Zprávičky
13. března byla odvysílána ve Zprávičkách na ČT:D naše další reportáž z benefiční akceNa stojáka.
Na webových stránkách MTD (multimedialni-tvurci-dilna.webnode.cz) v sekci NOVINKY je informace o této akci
včetně odkazů na naše rozhovory v ČZJ s Karlem Hynkem, Petrem Čechem i Lukášem Pavláskem, které jsou
dostupné na youtube.
Před dokončením je reportáž o jediném skautském oddílu pro neslyšící v ČR.
Pracujeme také na reportáži ze simultánní šachové partie s velmistrem Martinem Petrem.
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Individuální úspěšné aktivity členů MTD
I. Filmový festival neslyšících Brno 2016
Členové MTD Michael Veselý a TuyetChuThi se 2. dubna zúčastnili se svými filmy Filmového festivalu
neslyšících v Brně. TuyetChuThi získala cenu za nejlepší herectví. Filmy Parádnice a Sen vytvořila spolu
s BarchynToktomatovou.
Na internetových stránkách organizátorů festivalu www.deafland.cz v sekci videjka je možno zhlédnout
vedle zahraničních a tuzemských videí neslyšících autorů také řadu videí MTD.

Řekni to po svém
Členové MTD Matěj Čipera, Michael Veselý, BarchynToktomatova, TuyetChuThivyužili aktivně výzvy Řekni
to po svém a za podpory a spolupráce Tomáše Bognera vytvořili soutěžní video Význam tlumočníka. Video je ke
zhlédnutí na www.chodicilide.cz.
V týdnu svého zaslání hned video zaznamenalo úspěch, neboť bylo vybráno porotci mezi tři finalisty týdne.

Festivalová znělka
MTD byla oslovena na základě již úspěšné tříleté spolupráce organizátory Dětského filmového a televizního
festivalu Oty Hofmana ohledně realizace festivalové znělky pro letošní již 48. ročník. Po konzultaci a schválení
scénáře znělky mohlo proběhnout natáčení, které se uskutečnilo 26. dubna v prostorách stálé expozice Filmpoint
ve Studiu Barrandov. Děti účinkující ve videu měly možnost využít kostýmů z barrandovského Fundusu ve stylu 20. a
30. let minulého století jako profesionální herci. Na vlastním natáčení znělky se podílela Laura Svozilová a Sandra
Čechovská, hrály neslyšící děti ze 3. třídy. Poklidný průběh natáčení zajišťovala Milada Konvalinová a Lucie
Šimáčková.

Leoš Procházka
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 Od 28.4. probíhá každý čtvrtek plavání I. až III. třídy
 3. 5. přednáška Život neslyšících v USA, pro logo i nesl. třídy
 9. – 13. 5. výlet II. + III. logo třídy Příchovice – Rejdice / uč. Horák – Veselá /
 16.5. - I.logo třída výstava Trnkovy Zahrady
 16. – 19. 5. škola v přírodě MŠ Harrachov /p. J. Bovkun /
 17.5. aerobic s Adélou Petroušovou pro slyšící i neslyšící žáky
 24. 5. zážitkový taneční workshop s Luckou Břinkovou pro logo i neslyšící žáky
 27. – 28. 5. MČR v atletice, většina sportovců /p. uč. M. Spilková /
 8. 6. - Česka televize, kde šachový velmistr Martin Petr pracuje jako moderátor,
bude u nás ve škole natáčet ve středu 8. 6. odpoledne šachový kroužek
 20. - 24. 6. výlet VI. Třídy do Nové Role / p. O. Kouřimský /
 22. – 25. 6. CSH v Českých Budějovicích / p. uč. M. Spilková /
SPOLEČNÉ AKCE
 1.6. Dětský den - 1. stupeň s Ječnou / uč. Krňanská – Jandusová /
 8. 6. Celoškolní „ Veselý den „
/ zároveň rozloučení s odcházejícími žáky / / uč. Šimková – Krňanská – Kouřimský /

Školní zpravodaj
Vydává: Ulicentrum při SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5
Zpracoval: Ladislav Doležel
Vydání: 2. číslo, 4. května 2016
Kontakt: skola@vymolova.cz

Kontakt redakce zpravodaje:
ladislav.dolezel@vymolova.cz

18

