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Milí čtenáři,




























přinášíme Vám nové číslo Školního zpravodaje.
Poslední číslo školního roku 2015-2016. Informuje
Vás o všech významných událostech posledních
dvou měsíců května a června, o kterých jste mi
napsali a podělili se s ostatními o své zážitky
a fotografie. Událostí bylo mnoho, jak vidíte
z rozsahu zpravodaje. Bohužel, nepodchytím už
události posledních deseti dnů, protože by časopis
vyšel až v době prázdnin.
Doufám, že Vám jeho čtení zpříjemní Váš volný čas
a fotografie připomenou pěkně prožité chvíle.
Ladislav Doležel
PS
Přeji všem dlouhé a pohodové prázdniny a budu se
těšit se na všechny nové příspěvky a fotografie
v příštím školním roce.
Můj mail:
ladislav.dolezel@vymolova.cz
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Pálení čarodějnic
Život neslyšících v USA
Přednáškový cyklus: Sex a my
Pokračování projektu Zahrada
Družina v botanické zahradě
Školní taneční kroužek
Aerobic s Adélou Petroušovou
Návštěva rozhlasu
Veletrh vědy
Barvám neutečeš
Tancování s Luckou Břinkovou
Výlety třídy I. A
IX. třída na Titaniku
Sněhurka v divadle Kampa
Hon na zločince
Veselý den
Ulitobingo
Neslyšící šachisté v šachu
Výlet do Českého ráje
Muzeum Grévin
Taneční worskshop s Klárou Herčíkovou
Kurz plavání
Intenzivní logopedie
Rok v družině
Co nového v MTD?
Zprávy ze SŠ
Co nás ještě čeká?
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Ve středu 28. 4. 2016 jsme s dětmi pálili čarodějnice! Aby se nám akce povedla, tak jsme již v úterý s dětmi
vyráběli černé klobouky, aby vypadaly jako čarodějnice. Také jsme jim vysvětlili, proč se vůbec pálí čarodějnice a jak
tato historická tradice vznikla. Dětem jsme s sebou připravili špekáčky, chleby a vydali jsme se s nimi do Prokopského údolí, kde je jedno z míst, kde se může rozdělávat oheň. Sešli jsme se tam nejen my, neslyšící družinka, ale také
přišla logopedická třída III. C. Odpoledne čekaly na děti také různé soutěže, oslavy a hlavně opékání špekáčků. Děti
měly obrovskou radost. Odpoledne bylo sice zataženo, ale naštěstí nám nepršelo.
Milan Fritz

Dne 3. 5. 2016 k nám do školy dorazila návštěva z USA, konkrétně z Minessoty. Slečna Hennah McCoy, která
vedla přednášku s názvem Život neslyšících v USA, nyní studuje jeden semestr na Karlově Univerzitě. O svém životě
a možnostech studia v USA nám mohla povědět díky Markétě Spilkové, která tlumočila její projev z ASL do ČZJ. Tento projev potom tlumočil Fedor Krajčík do mluvené češtiny. Oběma tlumočníkům za náročnou práci moc děkuji.
Stejně tak poděkování patří i Hennah, která s námi strávila skoro celé odpoledne. Jen bylo škoda, že nám toho
neřekla více o životě neslyšících v USA obecně, ale zaměřila se více na svůj příběh. Doufáme, že v příštím školním
roce bude víc zahraničních hostů!
Jitka Kubištová
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Jedná se o cyklus přednášek v rámci projektu Sex a my. Přednášky probíhají od května do konce 2016
po celé škole. V mateřské škole se přednášení ujali Sergej Josef Bovkun a Veronika Rafflerová. Na základní škole
o různých tématech přednáší Markéta Spilková a Jiří Kolíska. Na střední škole se zvou různí fundovaní odborníci.
Přednášky pro první stupeň se připravují.

PŘEDNÁŠKA O DOSPÍVÁNÍ s Májou Spilkovou a Jirkou Kolískou
S Májou Spilkovou jsme 9. května měli na druhém stupni 90ti minutovou přednášku o dospívání. Žákům
jsme vysvětlili, co to znamená období puberty, a jaké změny v tomto období na mužském a ženském těle vznikají.
Mája měla připravenou velmi hezkou prezentaci. Žáci na ni reagovali mnoha dotazy. Potom byli mladí posluchači
rozděleni na dvě skupiny - dívky a chlapce. V každé skupině dostali žáci papír, na kterém bylo mužské, resp. ženské
tělo. Studenti měli za úkol vyznačit na něm, k jakým změnám na těle v období dospívání dochází. Při malování obrázků žáci bouřlivě diskutovali. Na tuto první přednášku naváže na konci května další přednáška, tentokrát s tématikou sexuální výchovy.
Jiří Kolíska

PŘEDNÁŠKA ŽENSKÉ A MUŽSKÉ POHLAVÍ
Dne 26 5. se konala další přednáška v rámci projektu Sex a my s názvem Ženské a mužské pohlaví. Byla určena všem žákům, kteří navštěvují IV. až IX. třídu naší školy. Žáci se na přednášce dozvěděli, jak se během našeho
vývoje mění mužské a ženské pohlaví, a k jakým dalším změnám na našem těle dochází. Také sami kladli mnoho
otázek, které s tímto tématem souvisely, například dívky se často ptaly na menstruaci a mnoho dalších věcí. Žákům
jsme také vysvětlili, jaká slova je vhodná používat pro označení pohlaví či dalších procesů, které se v těle odehrávají.
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Vysvětlili jsme jim také, které termíny není vhodné používat. Vymysleli jsme to tak, že žáci sami napsali slova, která
z této oblasti znají, a potom jsme jednotlivé papírky ukazovali a vysvětlovali, zda se hodí či nehodí tato slova používat. Myslím, že po naší přednášce, to děti pochopily. Následně jsme se věnovali vysvětlení procesů v těle muže a
ženy, např. jak dojde k otěhotnění. Pro naše žáky to byla velmi zajímavá přednáška, což bylo poznat i z množství
kladených otázek. Čas přednášky se tak velmi protáhl. Další přednáška navázala v červnu a zabývala se pravidly
bezpečného sexuálního života, způsoby ochrany při pohlavním styku a pohlavními nemocemi.
Jiří Kolíska

ZPŮSOB OCHRANY PŘI POHLAVNÍM STYKU A POHLAVNÍ CHOROBY
Této přednášky se zúčastnilo celkem 10 dětí, dívky i chlapci dohromady. Dětem jsme vysvětlili, jak se ženy i muži
můžou bránit pohlavním chorobám a jak předejít otěhotnění. Měli jsme s sebou i ukázky různých antikoncepčních
prostředků, všechny jsme dětem ukázaly. Jako první věc jsme dětem představily antikoncepci, vysvětlili jsme jim,
jak se užívá, k čemu slouží a jak v těle vlastně působí. Dotkli jsme se také tématu potrat a etických otázek s tím souvisejících. Také jsme dětem vysvětlovali, jak funguje prezervativ, jaké funkce plní a jak se s ním správně zachazí.
U pohlavních chorob jsme se zastavili hlavně u viru HIV a nemoci AIDS a vysvětlili jsme, jak se mohou tyto onemocnění šířit a jak se proti těmto onemocněním bránit. Dále jsme se zastavili i u jiných nemocí, například u kapavky,
nebo syfilis. Děti dávali opravdu pozor a při přednášce měly nespočet otázek. Přednáška se opravdu protáhla a nakonec byla téměř 2 hodiny dlouhá. Byla to zatím nejdelší přednáška. Na příští přednášce, která se bude konat, budou nakonec holky a kluci zvlášť, aby se mohli zeptat opravdu na vše, co je zajímá a tíží, a aby se nemuseli stydět
před opačným pohlavím. Děti se samozřejmě mohou zeptat i na příběh někoho jiného, jehož jméno neprozradí,
anebo se mohou zeptat na to, co třeba viděly v televizi. Chceme hlavně vytvořit příjemnou atmosféru pro děti, aby
se nebály na cokoliv zeptat.
Jiří Kolíska
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PŘEDNÁŠKA O ZKUŠENOSTECH V TĚHOTENSTVÍ A PORODU
Ve čtvrtek dne 2. června 2016 se v klubovně na SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené ve Výmolově ul.
v Radlicích konala od 13:30 přednáška o porodu, kterou zorganizovalo v rámci projektu na téma „Sex a my“
Ulicentrum.
Pozvání přednášet a podiskutovat na toto citlivé téma s neslyšícími a nedoslýchavými studenty ze střední
zdravotnické školy obor zubní technik přijala neslyšící maminka dvou chlapců, Vendula Panská. Komunikovala
v českém znakovém jazyce, přítomny byly i dvě tlumočnice do/z českého znakového jazyka, aby rozuměli i ti
studenti, kteří znakový jazyk dobře neovládají.
Vendula vyprávěla o tom, jak probíhala její těhotenství, porody a začátky v mateřství. Studenti se mohli
kdykoliv přihlásit a zeptat se na to, co je zajímalo. Zdůrazněno bylo hlavně to, že jde o situace, kde se nedá vše dost
dobře naplánovat i když by člověk chtěl sebevíc. Též aby se mladí neslyšící nebáli s jakýmkoliv problémem obrátit
na dospělé, rodiče, doktorku nebo gynekoložku, kteří se jim zajisté budou snažit zodpovědět všechny možné otázky.
V průběhu přednášky studenti se zájmem uvítali, když se do diskuse ohledně zkušeností z porodu zapojily i
dvě místní pedagožky (my :-), a bylo tak jasně vidět, že co žena, to individuální zkušenost ohledně těhotenství a
porodu, a u každé to probíhalo naprosto odlišně. Někomu pomáhá to a někomu zase něco jiného.
Přednáška a diskuse, která se protáhla nakonec přes dvě hodiny, byla u studentů velice úspěšná. Studenti
zahodili své zábrany a otevřeně se dotazovali, diskutovali s přednášející a byl vidět jejich zájem. Budeme se těšit
na další takovou přednášku, neboť toto téma je velice důležité k získávání informací v té správné době, v době
dospívání a být dobře připraveni pro život.
Ivana Hay Tetauerová, Andrea Kalců

Bohužel, do uzávěrky Školního zpravodaje, už nešlo stihnout popsat další chystané přednášky:
 21. 6. 2016 – od 15:30 – poslední přednáška v tomto roce v rámci projektu Sex a my pro 2. stupeň
 22. 6. 2016 beseda se známým sexuologem MUDr. Radimem Uzlem pro studenty SŠ a pedagogy školy
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Děti i dospělí v naší škole si jistě pamatují na velmi pěknou akci Zahrada, kterou pro děti připravila paní
knihovnice Anežka Náhlíková spolu s paní učitelkou Markétou Spilkovou. Jak jste si mohli přečíst v minulém čísle
Školního zpravodaje, děti si užily mnoho zábavy při plnění úkolů, které dostaly od trpaslíka v školní tajemné Zahradě
pod trámy na půdě školy. Pokračováním projektu byla začátkem května návštěva výstavy Zahrada v Malostranské
besedě, která byla také inspirována knihou Jiřího Trnky. Také zde děti (třída I.A) přišly do Zahrady, kde mohly
vyzkoušet svou šikovnost na mnoha atrakcích. Výstava se dětem velmi líbila a byly by zde schopny strávit mnoho
hodin.
Eva Chudomelová

Ve čtvrtek 5. 5. 2016 jsme se s družinou vydali do Botanické zahrady v Troji, kde jsme akorát narazili
na výstavu motýlů. Děti tak byly ve skleníku, kde bylo mnoho poletujících motýlů, a předháněly se v tom, komu se
povede, aby si na ně motýl sedl. A asi třem dětem se to skutečně povedlo! Také jsme si měli možnost prohlédnout
tropické rostliny, kořeny rostlin rostoucí na povrchu, různé exotické motýly a další. Dětem se to moc líbilo!
Milan Fritz
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Taneční kroužek menších internátních dětí, který vede paní vychovatelka Klára Fraj Mimrová, vystoupil
9. 5. 2016 na Festivalu integrace Slunce v Paláci Akropolis a byl to veliký úspěch! Paní vychovatelka dokázala děti
pro tancování skutečně nadchnout. Vystoupení mělo nádhernou choreografii, kostýmy, které paní vychovatelka
dětem ušila, byly efektní a umocňovaly dojem z tance. Děti jsou velmi spontánní, tančí s chutí, je vidět, jak je pohyb
těší. Děkujeme paní vychovatelce za čas a elán, který dětem při vedení kroužku věnuje.
Eva Chudomelová

Dne 17. 5. 2016 odpoledne se u nás ve škole konal aerobic s Adélou Petroušovou. V jedné půlce se lektorka
věnovala cvičení, ve druhé půlce se zaměřila na tanec. Žáci stáli vedle sebe a cvičili sestavy, do které se postupně
přidávaly další a další prvky. Všichni si museli choreografii zapamatovat – to bylo moc pěkné. Následně si děti házely
s míček v kruhu. Věřím, že se to dětem moc líbilo, a vím, že se už těší na další aerobic s Adélou, který se uskuteční
ještě v červnu. Lektorka byla velmi šikovná, hodně se uměla přizpůsobit dětem a byla sympatická. Děti to opravdu
motivovalo a bavilo je to.
Lucie Lešková
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Třídy II. a III. logo se ve dnech 9. – 13. května zúčastnily ozdravného pobytu v Příchovicích - Rejdicích. Kromě
pěkného horského prostředí potěšily se děti také návštěvou vládce Krkonoš samotného Krakonoše.

Děti z mateřské školy pobývaly ve dnech 16. – 19. května v horském středisku v Harrachově. Jak si pobyt
užívaly, vidíte na přiložených fotografiích.
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V pondělí 16. 5. 2016 v 17 hodin jsme se s dětmi z internátu vydali do Českého rozhlasu, konkrétně do Radia
Wave. Na možnou prohlídku rádia nás upozornil Milan Fritz, který měl v rozhlasu dělat rozhovor. Když jsme vstoupili dovnitř, museli všichni, včetně dětí být úplně zticha, protože jsme byli přítomni v živém vysílání. Dětem se tam
líbilo, ale kdyby to bylo delší, asi by to nevydržely. Naštěstí rozhovor Milana Fritze netrval až tak dlouho. Vyprávěl
hlavně o inkluzi a odpovídal na dotazy moderátora. Všech 10 dětí trpělivě sledovalo celý rozhovor, který byl tlumočen Fedorem Krajčíkem. V budově rozhlasu děti nejvíc zaujal celý interiér, včetně vysílací místnosti.
Jiří Kolíska

I letos jsme se s dětmi zúčastnili Veletrhu vědy, který se konal 19. 5. 2016 v PVA Letňany. Bylo tam mnoho
stánků s různými aktivitami pro děti. Například si děti mohly zkusit, jakou mají sílu v ruce, nebo se podívat, jak se dá
z lega vyrobit živý bezdrátový robot. Děti z toho byly nadšené! Také se zúčastnily různých experimentů, např.
v jednom stánku ochutnaly zmrzlou šlehačku, do které byl napuštěn dusík, a když ji daly do pusy, šlehačka zvětšila
svůj objem! To děti testovaly ve velkém. Také jsme se s dětmi zastavili u stánku s hlavolamy, kde si děti otestovaly
logické myšlení. Měly třeba za úkol vhodit kuličku do krabičky a najít i správnou cestu kuličky ven. Také jsme se
mohli podívat do dalekohledu, a to jak na krátkou, tak na velkou vzdálenost. Dokonce jsme byli schopni přes dalekohled přečíst přes celé výstaviště v Letňanech i malé nápisy na druhém konci. Myslím, že děti to velmi bavilo.
Dále tam byly různé stánky, kde se dělaly laboratorní pokusy. Ještě tam byl jeden velmi zajímavý stánek,
kde dětem ukazovali, že když se nafoukne jeden balónek, jde lehce prasknout sešlápnutím, ale když se do pokusu
přidá více balónků, mají větší sílu – a již při sešlápnutí neprasknou. Děti tak samy chodily po průhledné desce, pod
kterou byly balónky, ale ani jeden z nich nepraskl. Děti si pak lámaly hlavu, jak je to možné. Také si žáci mohli zkusit,
kolik energie jsou schopni vlastní silou vyrobit na elektrokole. Například dívky zvládly vyrobit tolik Wattů, kolik stačí
na nabití telefonu. Kluci měli více síly a zvládli by nabít i autobaterii! Celkově to byla moc zajímavá akce a děti z ní
byly nadšené. Jedinou nevýhodou bylo, že jsme nestihli s dětmi projít všechny stánky, jinak to byla pro naše děti
skvělá akce.
Milan Fritz

10

11

V sobotu 21. 5. 2016 se v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice uskutečnil v pořadí třetí a zároveň finální
letošní běh Barvám neutečeš. Běhu se za krásného slunečného počasí zúčastnilo rekordních více než 5500 účastníků
včetně dětí a studentů naší školy. V rámci běhů se podařilo získat neuvěřitelných 700 tisíc korun na Linku bezpečí.
Tomáš Bogner

...a takhle se nám vybarvili zástupci naší školy

V úterý 24. 5. 2016 se uskutečnilo v pořadí již 4. tančení pro logopedické třídy a nedoslýchavé děti. Slečna
lektorka Lucka Břinková se nechala inspirovat mořem a vytvořila působivou atmosféru, kterou podtrhovaly nejen
opravdové mušličky a lasturky, ale i romantické baletní sukénky. Holčičky se rázem proměnily ve skutečné tanečnice a ladností svých pohybů nás všechny okouzlily. Slečna Lucka kladla největší důraz na správné taneční držení těla,
na radost z pohybu a to se jí skutečně velmi dařilo.
Na závěr dětem ukázala, jak uvolnit svaly a jak jednoduše namasírovat sebe nebo třeba kamaráda. Stejně
jako tomu bylo u předchozích tanečních workshopů, i tento se nám všem líbil a těšíme se na další.
Blanka Fischerová
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VÝLET DO ZOO
Příjemný den v zoo zažily děti z I. A 16. května. Kromě toho, že se potěšily se zvířaty, oslavily ještě
v cukrárně Amálčiny a Damianovy narozeniny.
Eva Chudomelová

PROHLÍDKA VYŠEHRADU
Třída I. A navštívila 25. 5. Vyšehrad. Organizace Tamtam – Centrum pro dětský sluch nabídlo neslyšícím dětem další skvělou akci – prohlídku Vyšehradu. Tradičně skvělé vyprávění připravila paní průvodkyně Gausová Zornerová a tradičně pěkným tlumočením děti zaujala paní Naďa Hynková Dingová. Děti se už předem ve škole seznámily
s některými pověstmi a na Vyšehradě je všechno zajímalo- vydržely sledovat téměř dvouhodinovou prohlídku.
Vyřádily se potom na dětském hřišti.
Tyto akce seznamují děti zábavným způsobem s různými úseky historie a jsou vynikajícím doplňkem pro vyučování.
Eva Chudomelová

12

13

Ve středu 1. června oslavily naše děti 1. stupně Mezinárodní dětský den sportovně zábavným programem
společně s žáky Základní školy pro sluchově postižené v Ječné. Akce se konala v areálu ZŠ Výmolova.

13

14

Ve čtvrtek 2. 6. 2016 jsme jeli na výstavu "Titanic". Expozice mapuje kompletní osud legendárního plavidla.
Viděli jsme více než dvě stě reálných exponátu vytažených z vraku lodi i věrně zrekonstruované části lodi. Díky unikátním a přesným rekonstrukcím částí lodě jsme prošli chodbou první třídy, nakoukli jsme se do kajuty tehdejší
smetánky, prožívali jsme atmosféru strojovny, prohlédli jsme si i interiér slavné kavárny Verandah cafe a také jsme
se dotýkali osudného ledovce. Na výstavě jsme doslova dotkli Titaniku - jeden exponát, který pochází z jeho vraku,
je totiž umístěn ve speciální vitríně s otvorem, kterým se jej lze dotknout.
Tomáš Bogner

Dne 6. 6. 2016 se v klubovně naší školy konala přednáška Dopravního podniku města Prahy o veřejném
hromadné dopravě v Praze.
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Děti z mateřské školy, I. A a V. třídy navštívily 7. 6. 2016 představení Sněhurka v divadle Kampa. Na toto
tlumočené představení děti pozvalo Centrum pro dětský sluch – Tamtam k Mezinárodnímu dni dětí.
Představení bylo nápadité, živé a dětem i dospělým se velmi líbilo.
Eva Chudomelová

Ve středu 8. června se v rámci školního sportovního dne mohly děti ze VII. a IX. třídy zúčastnit neobvyklé
akce. Detektivní kancelář Krejzarová & Kalous hledala ve škole pomocníky. Všichni prošli náročným výběrovým
řízením a splnili všechny podmínky nutné k vykonávání nebezpečného povolání POMOCNÍKA DETEKTIVNÍ
KANCELÁŘE. Jak se ukázalo, v okolí školy se pohybovalo větší množství zločinců, zlodějů a darebáků, které bylo potřeba pochytat. A to se taky povedlo! Za dobrý nápad a skvěle připravenou akci děkujeme detektivní kanceláři
Krejzarová & Kalous 
Milena Hanáková
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Celoškolní Veselý den a zároveň rozloučení s vycházejícími a odcházejícími žáky proběhla dne 8. 6. 2016.
Žáci si užili zábavu při sportování a pochutnali si taky na opečených buřtech.

Dne 14. 6 2016 se ve škole konalo opět Ulitobingo! Malé i větší děti se tak měly možnost naučit slova
v českém jazyce zábavnou formou! Tři vítězové z každého kola si také odnesli drobné odměny.
Příští Ulitobingo se bude konat v září.
Jitka Kubištová
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Pokud hrajete šachy a budete se chtít navíc ohlédnout za uplynulým školním rokem, sledujte červencové
vysílání šachového magazínu České televize V šachu. Vysílá jej ČT Sport. Tento televizní magazín se věnuje dění
na šachovnicích i za nimi, královské hře, jejím hráčům a turnajům. Díl, který bude vysílaný v pátek 1. července
ve 14:10, je však zčásti věnován neslyšícím šachistům a naší škole.
Ve středu 8. 6. navštívil náš šachový kroužek velmistr Martin Petr, který je právě sportovním reportérem
České televize a moderátorem pořadu V šachu. Spolu s naším kameramanem Leošem Procházkou natáčeli naše
žáky a studenty během šachového kroužku a ve druhé části udělali rozhovory s našimi neslyšícími šachovými reprezentanty - Jaroslavem Schmidem, Annou Rývovou, Milanem Orságem a Jiřím Císařem. To vše uvidíte 1. 7. v České
televizi! Reprízy jsou samozřejmě volně dostupné v internetovém vysílání ČT.
Text a foto: Petr Pánek
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V úterý 14. června jela VII. třída na výlet do Českého ráje. Jeli jsme vlakem do vesnice Ktová. Ze Ktové jsme
šli pěšky na hrad Trosky. Hrad Trosky má dvě věže Pannu a Babu. Z věží je krásný výhled na celý Český ráj. Z Trosek
jsme šli pěšky na zámek Hrubá Skála. Tam jsme se museli chvilku schovat před deštěm. Ale nepršelo dlouho a tak
jsme mohli pokračovat až do kempu Sedmihorky, kde jsme byli ubytovaní v chatkách. Tam jsme se převlíkli do plavek a hned jsme běželi do rybníka. Voda byla akorát, koupání bylo moc fajn. Kluci si to nemysleli, voda se jim zdála
studená. Nakonec jsme se osprchovali a šli jsme na večeři. K večeři bylo rizoto. Po večeři jsme si ještě dlouho hráli
kolem chatek. V deset hodin jsme šli spát a druhý den ráno jsme vstali a udělali si snídani. A začalo pršet. Museli
jsme změnit program. V dešti jsme rychle utíkali na vlak a odjeli do Liberce. Dali jsme si oběd, smažený sýr s hranolky. Celé odpoledne jsme pak strávili v zábavním parku Iqandia. Pak už nás čekala cesta autobusem do Prahy a domů. Výlet se nám moc líbil.
Napsali: Tamara Zúdorová, Lucie Michalčíková, Sandra Čechovská, Laura Svozilová, Robin, Svozil a Dominik Červeňák

Na začátku workshopu dostaly děti papíry, ze kterých jim Míša Veselý slíbil vyrobit krabičku. Děti se divily,
když se z těch jednotlivých listů papíru skutečně vyklubala malá krabička, do které si mohly dát např. klíče, doklady
či něco jiného. Děti měly z takto stráveného odpoledne opravdu radost a moc je výroba krabiček bavila.
Milan Fritz
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Jeden červnový čtvrtek jsme se s dětmi vydali na výstavu Grévin v Celetné ulici. Díky Lucce Leškové se podařilo vyjednat slevu, takže si to i naše děti mohly dovolit. Děti se tak měly možnosti podívat na voskové figuríny
různých slavných osobností: spisovatelů, herců, zpěváků či prezidentů. Například si děti mohly prohlédnout bývalé
prezidenty Havla či Masaryka, paní Merkelovou či dokonce amerického prezidenta Baracka Obamu. Z českých
osobností dále například Bedřicha Smetanu, Karla Čapka, Bohumila Hrabala či podnikatele Baťu. Na závěr se také
všichni mohli vyfotit s krtečkem. Figurín tam bylo opravdu nespočetné množství! Dětem jsme vysvětlili, že se
na figuríny nesmí sahat – ale bylo to pro ně těžké dodržet, protože figuríny opravdu vypadaly jako živé. V hořejších
patrech potom na děti ještě čekala „dílna plná objevů“. Tam se dětem přiblížilo, jak tyto modely vznikají. Nejprve se
tak děti mohly vyfotit v kabině a z jejich fotky se pak ve speciálním 3D programu vyrobil model jejich hlavy. Potom
se děti libovolně mohly ke svému obličeji zkoušet různé účesy. Děti si tak vyzkoušely, zda by jim nejvíce slušely krátké vlasy, mikádo, dlouhé vlasy, anebo jak by vypadaly jako plešatí. Nakonec si mohly zvolit ještě oblečení, které by
se jim hodilo. Potom jim počítač ukázal, jak by jejich figurína celkově vypadala. Nemusíme ani dodávat, jak nadšené
děti z tohoto programu byly.
Milan Fritz

Závěrečná zpráva:
Letošní rok byl opravdu nabitý akcemi. Moc doufáme, že dětem zůstanou hezké vzpomínky na celý tento
rok a třeba si o prázdninách zavzpomínají, co s družinou prožily. Moc se těším, až se s vámi – děti, i s vámi – naši
kolegové, po létě opět potkáme.
Milan Fritz + Lucie Lešková
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Dne 9. 6. se konalo u nás ve škole Tancování s Klárou Herčíkovou. Workshop proběhl pro logo třídy
i pro neslyšící děti. Tentokrát byl tématem hip hop. Děti byly z lekce nadšené! Vrcholem celé lekce bylo zapůjčení
pestrobarevných čepic od lektorky Kláry. Po skončení děti říkaly, že už jiné tančení nechtějí, že je úplně nejvíc baví
právě hip hop. Opravdu úplně všechny děti si to užívaly, nikdo nebyl otrávený. Celá akce se moc povedla.
Milan Fritz

Od konce dubna do června absolvovaly děti mateřské školy a I. – III. tříd deset lekcí plavání v radlickém
bazénu. Nabyté dovednosti jistě využijí v době prázdnin.
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Po celý červen probíhal měsíc intenzivní logopedie v I. – III. třídách. Tématem byly Staré pověsti české

V rámci tohoto logopedického měsíce proběhl program také v knihovně Ulity - čtení Starých pověstí českých
s doprovodnými aktivitami.
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JSME KAMARÁDI

Opět je tu čas, kdy se loučíme se školním rokem, rozdá se vysvědčení a pak se všichni rozutečeme na prázdniny. Než se tak stane,
ráda bych se ohlédla za tím, jak prožily školní rok 2015/2016
v družině děti z III. C logopedické. Prohlédněte si fotografie z akcí,
které se letos nejvíce povedly.
Za sebe i za děti bych ráda popřála všem kolegům a kolegyním, vedení školy i celému personálu školy a hlavně všem dětem a
jejich rodičům KRÁSNÉ LÉTO a těším se v plné síle zase v září .
Bára Nosková, vychovatelka ŠD
ÚNOR – STROM PRO ZVÍŘÁTKA
ZÁŘÍ – POUŠTÍME DRAKY

ŘÍJEN – DEN STROMŮ

BŘEZEN – HRAJEME SI VENKU

LISTOPAD - HALLOWEEN

DUBEN – UKLÍZÍME OKOLÍ ŠKOLY

KVĚTEN – ČISTÍME STUDÁNKU

PROSINEC – JEŽÍŠEK V ŚD

LEDEN – NAŠE PÉEFKO
ČERVEN – JEZDÍME NA VÝLETY
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Žáci naší školy navštívili Tančící dům, kde začala výstava Retro 70. a 80. let, zaměřená na období
normalizace. Výstava se snaží návštěvníkům připomenout tuto dobu pomocí více než tří stovek předmětů
z běžného života zasazených do dobového prostředí.
Našli jsme zde rekonstrukci panelákového bytu včetně tehdejších spotřebičů, nábytku a dalšího vybavení. Žákovská léta pedagogům připomenula zařízená školní třída, pracujícím zase tovární píchačky. Mohli
jsme vejít do prodejny, ve které pracovala seriálová Žena za pultem. Telefonní budka nám ukázala, jak se telefonovalo bez mobilů. Silnice tehdy brázdily většinou škodovky a motorky Jawa. A z gramofonových desek zase
zpívali o čtyřicet let mladší zpěváci – Helena Vondráčková, Karel Gott, Michal David a další.
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Spolupráce se III. A a III. B
Po realizaci festivalové znělky pro FOH 2016 vznikla v rámci projektu Lovci nebes pohádka v českém znakovém jazyce O havranovi. Pohádka je bez titulků se zvukovou stopou. Natočena byla ve spolupráci dětí a jejich učitelů. Od června si zkouší děti pod vedením paní učitelek i své reportérské dovednosti.

Pixilace
Koncem škol. roku si některé děti vyzkoušely animační techniku - pixilaci (druh animace tzv. stop-motion
neboli pookénková animace, kdy se animuje živá bytost nebo předmět) a vytvořily dvě krátká animovaná videa.

Zprávičky
8. června byla ve Zprávičkách na ČT:D odvysílána naše poslední reportáž v tomto školním roce o jediném
skautském oddílu pro neslyšící v ČR 53. oddílu Potkani.

Úspěchy MTD ve školním roce 2015/2016
Vedle ocenění na 46. ročníku Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana bylo největším úspěchem MTD začlenění mezi dětské štáby spolupracující s pořadem Zprávičky na ČT:D. Pro tento pořad jsme v tomto
školním roce natočili celkem 5 reportáží a všechny byly odvysílány. Dalším významným úspěchem byla realizace
festivalové znělky pro 47. ročník FOH ve Studiu Barrandov. Znělka bude v červenci prezentována vedení ČT:D
za přítomnosti výkonného ředitele Petra Kolihy. Pokud splní veškeré technické požadavky, mohla by být zařazena
do vysílání jako upoutávka na festival.
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V tomto školním roce se do činností MTD zapojilo téměř 30 dětí a studentů, řada učitelů a vzniklo více jak
100 videí. Tyto úspěchy by nebyly možné bez aktivity a kreativity dětí, podpory a pomoci učitelů, tlumočníků a rodičů. MTD tímto všem spolupracovníkům a podporovatelům děkuje.
V tomto školním roce se do činností MTD zapojilo téměř 30 dětí a studentů, řada učitelů a vzniklo více jak
100 videí. Tyto úspěchy by nebyly možné bez aktivity a kreativity dětí, podpory a pomoci učitelů, tlumočníků a rodičů. MTD tímto všem spolupracovníkům a podporovatelům děkuje.
Leoš Procházka

Stomatologické muzeum v Praze
Dne 11. 3. 2016 naše škola zamířila na lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Zde nám pan professor
Mazánek, který taktéž roku 1945 absolvoval tuto fakultu, vyprávěl o vzniku stomatologie, o historii muzea a jejich
exponátech. Tato budova byla postavena roku 1883. Stomatologie dostala své pojmenování až v 19. století. První
muž, jenž začal více mluvit o stomatologii, byl Carrabell roku 1825. Mezi 1. a 2. světovou válkou již vznikl název.
Založené stomatologické kliniky: 1. Vídeň, 2. Berlín, 3. Praha .
Dalším důležitým mužem ve stomatologii byl Jan Jesenský. Byl to velmi inteligentní, aktivní a uznávaný
muž, avšak jeho záliba byla nezvyklá. Celých 5 let sbíral zuby, které jsou nyní vystaveny v tomto muzeu. Jeho
dcera Milena Jesenská měla zvláštní povahu. Absolvovala i pobyt v léčebně kvůli závislosti na alkoholu a drogách.
Byla milenkou spisovatele Kafky a novináře Fučíka. V muzeu bylo mnoho exponátů, jak lidských, tak i zvířecích,
rentgenové snímky, protézy apod. Dříve byl obor zubní technik umělecké řemeslo, nyní nejsou protézy až tak
estetické, jako dříve. Dalším rozdílem je, že dnes musí mít zubař větší úroveň vzdělání. Dle mě byla prohlídka
s přednáškou velmi efektivní a těším se na další nové informace.
Iveta Kubišová, 2. ročník
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RunCzech Juniorský maraton 2016
Ve středu 20. 4. 2016 se běžel v parku Stromovka u Výstaviště v Holešovicích RunCzech Juniorský maraton 2016. V jeho pražském a středočeském semifinále se utkala s dalšími cca 70 středními školami a gymnázii i
dvě družstva neslyšících žáků a učitelů z naší školy.
Každý tým byl sestaven z deseti běžců, kdy každý uběhl 4,2 km. Štafetovým systémem tedy každé
družstvo uběhlo 42 km, tedy délku maratonského běhu. Atmosféra běhu byla díky organizátorům vynikající.
Radlický tým neslyšících studentů běžel pod názvem DeafRun. Tým tvořili Tereza, Radim, Nikola, Šimon,
Aleš, Ivča, Kristýna H., Kristýna M, Aku a Martin Herák. Takže v našem družstvu bylo jako v jednom z mála více
dívek než kluků. Učitelský tým (tyto týmy běžely mimo oficiální pořadí) byl sestaven z 5 učitelů a 5 žáků. Děkuji
Tuyet, Martinovi H. a Míšovi za to, že nás doplnili! Byli jste skvělí!
Zvítězil tým Šprti na útěku z Gymnázia Jana Keplera. Tým DeafRun skončil na 49. místě s časem 3:45,55.
Takže je pro příští rok co zlepšovat! Děkuji všem, kteří se zúčastnili!
Fedor Krajčík

RUN and HELP
29. dubna 2016 jsme se s 3. a 4. ročníkem zúčastnili v rámci TV charitativního běhu. Ten organizovala
ZŠ Mohylová na Praze 13 a nadace Konto Bariéry. Šlo o sbírku na tlumočnické služby pro neslyšící rodiče slyšících
dětí (tzv. CODA - Children Of Deaf Adults). Několik těchto dětí nastoupí v září 2016 do 1. třídy na
zmíněné škole a ta se snaží "svým" rodičům vyjít vstříc ještě dříve, než se stanou "jejími". :-) Z
mého pohledu úctyhodná aktivita mainstreamové základní školy - hodná následování! Naši studenti si za 20 - 50 Kč (každý podle svého uvážení) "zakoupili" červenou stužku. Její majitelé se
později postavili na start nejdelší trati, 1500 metrů. Běh jsme si užili. Spíše než výkonnostní bylo
naše tempo jaksi benefiční. :-) Více než o fyzičku šlo přeci o dobrou věc! Milí studenti, děkuji, že
jsme společně přispěli. Máte můj respekt!
Fedor Krajčík
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Národní památník na Vítkově
Ve středu 11. 5. 2016 v rámci dějepisu a občanské nauky navštívili Kája
z 2. ročníku a Katka ze 3. ročníku společně s paní učitelkou Zichovou a tlumočníkem
Pánkem Národní památník na Vítkově. Ve 14:15 jsme vyrazili ze školy na metro Radlická, vystoupili jsme na Florenci a autobusem číslo 207 jsme jeli o dvě zastávky dál
k zastávce U Památníku. V 15:00 byl sraz, ale bohužel se nám stalo, že jsme čekali na
špatném místě (Armádní muzeum) a vůbec jsme to nevěděli. Poté tlumočník Pánek
upřesnil, kde je sraz. Nakonec jsme šli do kopce k soše Jana Žižky, kde je Národní památník. Na přednášku jsme tedy přišli o něco později, ale našli jsme to.
Nejprve nám paní Barbora Kulihová vyprávěla o státních znacích. Starý státní
znak (= Veliký znak republiky Československé) byl bohatší, než je teď. Ve středním
štítu byl znak Čech a v zadním štítu byl znak Slovenska, Podkarpatské Rusi, Moravy, Slezska, Těšínska, Opavska a
Ratibořska. Po pravé i levé straně štítu stál zlatý dvouocasý lev. Pod a mezi sebou měli nápis: „Pravda vítězí!“ Dnešní státní znak má čtyři pole. V prvním a čtvrtém je znak Čech (stříbrný dvouocasý lev), v druhém znak Moravy (stříbrno-červeně šachovaná orlice) a ve třetím je znak Slezska (černá orlice s křížkem uprostřed). Malý státní má pouze
stříbrného dvouocasého lva. Také nám ukazovala Vlajku prezidenta republiky neboli Prezidentskou standartu. Když
je vlajka vyvěšena na Pražském hradě, znamená to, že prezident je přítomen v České republice. Mluvili jsme i o naší
dnešní vlajce, která vznikla už v roce 1920. Ale dříve měla jen 2 barvy – bílou a červenou. V roce 1920 se přidala
modrá barva ve tvaru klínu. V roce 1914 vypukla 1. světová válka. T. G. Masaryk, Edvard Beneš a Milan Rastislav
Štefánik chtěli se Slováky samostatný stát – Československo, nechtěli být součástí Rakouska-Uherska. A tak 28. října
1918 vzniklo Československo. Dodnes slavíme tento státní svátek. Při vyprávění jsme byly v místnosti, která se jmenuje Slavnostní síň, „srdce“ Památníku, připomínající kostel. Dříve se měl zde volit prezident, ale nedošlo k tomu.
Místo oltáře je tam vyvěšený pléd, na kterém je právě starý státní znak, a vzadu nahoře jsou varhany. Nad plédem
je kovová socha, podobná andělu, jejíž jméno je Génius zvěstování svobody, a tu Němci za 2. světové války roztavili,
ale po válce se znovu odlila a nainstalovala. Tento památník navrhl Jan Zázvorka st. a původně měla stavba připomínat legionářskou tradici. Legionář je voják československých jednotek v zahraničí. Tato síň nemá lampy, je tam
přirozené světlo. Budova byla postavena v letech 1928 – 1948. S nástupem komunismu, se v 50. letech, památník
stal pohřebištěm představitelů KSČ (= Komunistická strana Československa). V roce 1953, kdy umřel Klement Gottwald, (= 1. dělnický prezident), se v Památníku vybudovalo Mauzoleum K. Gottwalda. Později bylo jeho tělo převezeno na Olšany. Po prohlédnutí místnosti bývalého mauzolea jsme šli nahoru na venkovní terasu, kde byl nádherný,
ale opravdu nádherný výhled na celou Prahu. A nahoře jsme se něco dozvěděli o soše Jana Žižky. Sochu navrhl Bohumil Kafka, a aby byla co nejrealističtější, tak si nechal dovézt živého koně a Žižku zastoupilo pár mužů. Socha se
skládá ze 150 částí. Měří 9 m, s podstavcem 12 m, délka koně je 9,5 m a váží 16,5 tuny, což je docela dost. V roce
2011 proběhla rekonstrukce, socha byla vyčištěna. Poté jsme se vrátili dovnitř a šli jsme do místnosti pod Slavnostní
síní. Jmenuje se Křižovatky české a československé státnosti. Přednášející nám ukázala mapu, kde bylo složení Československa – Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko a Podkarpatská Rus. Národností tady bylo hodně (Čechoslováci,
Němci, Poláci, Maďaři, Rusíni, Rumuni). Vedle je Kaple padlých, kde jsou uloženi 3 legionáři z Francie, Itálie a Ruska.
Je tam umístěna vitrína, kde jsou vojenské čepice a odznaky. Tam vyprávění a prohlídka skončila, ale my jsme se
ještě šli podívat do Mauzolea K. Gottwalda a pak jsme se každý vydali svou cestou.
Moc děkuji paní učitelce Zichové a tlumočníkovi Pánkovi za
příjemně prožité odpoledne. Dozvěděla jsem se něco nového a
zajímavého. Hlavně nezapomenu na ten výhled na celou Prahu,
ten byl opravdu moc krásný.
Karolína Dohnalová, 2. ročník
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Celostátní sportovní hry středních škol 2016
Od 11. - 13. 5. 2016 jsme si zasoutěžili v Hradci Králové se všemi středními školami pro neslyšící a nedoslýchavé studenty v ČR. Celkově jsme se umístili při součtu bodů ze všech soutěží a disciplín na krásném druhém místě! Jen se čtyřmi kluky, kteří ze sebe více dostat nemohli, je to úctyhodný výsledek! V atletice nasbíraly dívky z Radlic nejvíce bodů ze všech škol! Takže popořadě.
o Zlaté medaile: štafeta 4x100m dívky (Veronika, Karolina H., Tereza, Nikola V.), skok daleký (Nikola V.), vrh
koulí (Kristýna M.), hod oštěpem (Aku), volejbalistky (Aku, Kristýna H., Kristýna M., Nikola V., Karolína H.,
Veronika, Iveta, Marie, Barbora),
o stříbrná medaile: sprint 100m. (Nikola V.),
o bronzové medaile: běh na 800m (Tereza), skok daleký (Veronika), vrh koulí i hod oštěpem (Kristýna H.),
skok vysoký (Radim), malá kopaná- mužstvo Ječná+Výmolova (Radim, Šimon, Aleš).
Odvezli jsme si také tři bramborové medaile, které ještě necinkají ;-), ale už za rok by mohly: sprint 100m (Veronika), běh 1500m (Radim), hod oštěpem (Šimon). Za zmínku ještě stojí páté místo v běhu na 800m Ivety, která
skončila 9 sekund od bronzové medaile! :-)
Máme i své nedostatky. A víme o nich (stolní tenis- 6. místo) a do příštích her na nich ještě zapracujeme.
Celkově ale chci všem studentům i kolegyni Mirce Kvasničkové poděkovat za hezkou reprezentaci školy, a to i mimo
sportoviště.
Fedor Krajčík

TV 2. ročníku na Vltavě
Byli jsme s 2. ročníkem na vodě. :-)
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TV 1. ročníku na Vltavě
S prváky jsme jez zatím nesjeli. Ale už umíme loď otočit na místě pomocí záběru a kontrazáběru a
obloukem s pomocí kormidelníka objet bóji… A zajeli jsme do zátoky s jachtami a sledovali nutrie…
Fedor Krajčík









22. 6. - I. A s paní učitelkou Chudomelovou - Petřínská rozhledna - prohlídka s tlumočeným výkladem
22. - 25. června 2016 – Celostátní sportovní hry v Českých Budějovicích s pí. Uč. M. Spilkovou
22. 6. přednáška MUDr. Radima Uzla pro SŠ a pedagogy
V posledním červnovém týdnu plánuje p. uč T. Bogner s IX. třídou celodenní vodácký výlet a cykloturistiku
28. 6. 2016 – plánuje družina poslední akci - celodenní výlet do Mirakula (což je největší herní park v ČR)
30. 6. přejeme všem krásné vysvědčení
Na podzim chystá škola oslavu 90. výročí svého založení
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Milí učitelé, žáci, studenti, rodičové a všichni ostatní.
Rádi bychom vás i v příštím školním roce poprosili o zasílání všech možných příspěvků,
které byste rádi ve Školním zpravodaji četli.
Příspěvky mohou být zaslány i formou videa ve znakovém jazyce.
Rádi je v Ulicentru přeložíme.

Děkujeme také všem sponzorům za celoroční podporu.

Školní zpravodaj
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