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Milí čtenáři,
přinášíme Vám nové číslo Školního zpravodaje.
Přiblíží Vám události v naší škole z ledna a února
2016. Informuje Vás o všech významných
událostech posledních dvou měsíců, o kterých jste
mi napsali a podělili se tak s ostatními
o zážitky a fotografie. Doufám, že Vám jeho čtení
zpříjemní Váš volný čas a fotografie připomenou
pěkně prožité chvíle.






















Děkuji všem přispěvatelům a zvláštní poděkování
Jitce Kubištové za překlady a předávání příspěvků.
Ladislav Doležel

PS
Přeji všem pohodové jarní prázdniny a budu se těšit
na všechny nové příspěvky a fotografie z akcí v březnu
a dubnu.

Můj mail:
ladislav.dolezel@vymolova.cz
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Keramická dílna
Tancování s medvědy
Tancování ve sněhovém království
Přednáška o Austrálii a Novém Zélandu
Praha za Karla IV.
Jak se slaví masopust
Záchrana želviček
Akce školní družiny
Hasiči u nás ve škole
Děti na návštěvě u hasičů
Netradiční předávání vysvědčení
Školní šachový turnaj
Zimní výlet do Kořenova
Na Stojáka v naší škole
Čtení s tlumočením v knihovně
Návštěva v Muzeu hudby
Masopustní karneval
Přednáška na SŠ s ženou s Afghánistánu
Novinky v MTD
Co nového se chystá
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V prosincovém čísle našeho školního zpravodaje vyšel článek o keramické dílně od paní učitelky Evy Chudomelové.
V článku byla dílna nazvaná „dílna Tibora Kaliga“. Rád bych poděkoval paní Chudomelové za přidělení dílny, leč
necítím se na to, aby tato dílna byla takto nazvána. Když jsem tuto dílnu po nástupu paní ředitelky Pavličkové, s její
podporou, začal budovat, doufal jsem, že všechny děti v naší škole budou moci dílnu navštěvovat a rozvíjet své
schopnosti, jak motorické, výtvarné, tak i sociální.
Podařilo se díky sponzorům sehnat pec, točířský kruh a základní vybavení. Pak už jen ochotou lidí, kteří pomohli
samotnou dílnu a zázemí vylepšit, nejen vymalováním prostorů a natřením všech sklepních trubek, dveří a oken,
byla dílna uvedena do povozu. Obeznámili jsme s ní pedagogy školy. Dílna zahájila provoz v bývalé prádelně, a tak
vyhovovala po všech stránkách. Každá keramická dílna potřebuje někoho, kdo se o ni stará, kdo nakoupí materiál,
hlínu, glazury, engoby, štětce, špachtle, cidliny…, naloží a vyloží výrobky do a z pece, obstará je a udělá vše, co
taková dílna potřebuje. A věřte, není toho málo. Protože již skoro dvacet let vedu obdobnou keramickou dílnu
v našem občanském sdružení Federace rodičů a přátel sluchově postižených, nyní o.p.s. Centrum sluchu, ujal jsem
se i této dílny a věnoval jí čas, který potřebovala, jak dílna, tak i děti či studenti střední zdravotnické školy, kteří
dílnu občas také využijí k výtvorům svých modelů zubů. Snažil jsem se být rádcem, snažil jsem se motivovat
všechny, aby využívali školní dílnu. Ze začátku se to moc nedařilo. O důvodech nechci polemizovat, neb je neznám.
Naštěstí již tento školní rok je dílna využívána velice intenzivně třídními učiteli, kteří berou děti do dílny ve svých
pracovních či výtvarných hodinách a za tento rok vzniklo hodně krásných výrobků, které si děti odnášejí domů. Také
díky kroužku keramiky, který funguje v rámci družiny a navštěvuje jej pravidelně maximální počet dětí tj. deset, je
dílna plně využívána. Chodí sem neslyšící děti a děti z logopedických tříd. Kroužek je každou středu od 14,00
do 16,00 hod. a děti se postupně vnořují do tajů keramického řemesla či výtvarných technik, které se dají
s ohledem na dostupnost technologií a materiálu v dílně naučit. Každou hodinou strávenou v dílně jejich dovednosti
rostou a jejich díla jsou dokonalejší, odvážnější, řemeslně zvládnuté na vyšší úrovni. Děti se pouštějí do návrhů,
které jim předkládám s větší jistotou a je znát, jak jim roste povědomí o řemesle. Dokážou spolupracovat
i na společných projektech, o tom jsem se přesvědčil při výrobě různých ozdob, svícnu i při balení a aranžování věcí,
které jsme prodávali na vánočním jarmarku u nás ve škole. Věřím, že jejich díla, která již zdobí dětské pokojíčky
nebo dělají radost babičkám a dědečkům, budeme rozšiřovat a veškerá snaha a úsilí všech, kteří okolo naší školní
dílny pracují a spolupracují, bude náležitě oceněna. Radostný pohled dětí, když hotový výrobek přebírají z mých
rukou, je mi velkou odměnou. Ten pohled a radost čišící z očí je u všech dětí stejný. Také jsem ale tuto radost
zahlédl u pedagogů, kteří se neostýchali být vzorem dětem a vyráběli s nimi stejně krásně prvotní výrobky. Dík jim
za to. Co popřát naší dílně ke znovuzrození do nového roku a i do následujících let. Já bych jí přál spoustu dětí,
které bude bavit práce s hlínou, výrobky které potěší ne jen děti samotné, ale i jejich rodiče, prarodiče a všechny,
kteří pohlédnou na jejich výrobky, či je obdrží jako dárek. Pedagogy, kteří budou s dětmi odvážně vytvářet stejná
díla, vedení školy, které bude i nadále podporovat tuto činnost. V neposlední řadě dostatek financí na provoz tak
nákladné činnosti.
Na závěr bych chtěl poděkovat také pedagogům, kteří do dílny s dětmi chodí, za jejich citlivé vnímání specifické
atmosféry, kterou se pokouším v dílně vytvářet. Za pochopení mého osobitého přístupu k dětem a podmínek, které
chci vytvářet pro jejich svobodné tvoření. Protože si myslím, že jen uvolněná mysl osvobozená od strachu, konvencí,
nesvázaná okřikováním může něco vytvořit. Děkuji. Také bych rád všem čtenářům tohoto tisku popřál do nového
roku v osobním životě mnoho štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti. V pracovním životě vše, na co sáhnou, aby bylo
zdařené a pokud se něco i nezdaří, aby se z toho dalo vzít ponaučení a poučili se z toho, nehroutili se a jen to
vnímali jako součást cesty, kterou jdeme všichni. Krásný nový rok vám všem.
Tibor Kalig
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Ještě jednou akcí se vracíme do uplynulého roku - přednáškou pro SŠ, která již nestihla uzávěrku prosincového čísla
Zpravodaje.
Dne 22. prosince 2015 navštívily naši školu paní doktorka Romana Petráňová a neslyšící Alena Voráčová. Během své
zajímavé přednášky seznámily studenty střední školy s tématem vánočních tradic a adventu. Přednáška se
uskutečnila v klubovně školy. Studenti se dozvěděli zajímavé informace o původu tradic, které se u nás pojí
s Vánoci. Určitě pro ně bylo zajímavé dozvědět se konkrétní informace, které s Vánoci souvisí. Například to, že se
v křesťanské tradici narození Ježíše Krista datuje na 25. prosince nebo proč jsou na adventním věnci čtyři svíčky,
z nichž 3 bývají modré a ta, která se rozsvěcí na třetí adventní neděli, bývá světlá. Přednášející vedly svou přednášku
poutavou interaktivní formou, studenti tak měli možnost zapojit se do diskuse a sdílet své názory s ostatními.
David Jorda (ZŘ pro SŠ)
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Ve středu 6. 1. 2016 pořádalo Muzeum hlavního města Prahy a Centrum pro dětský sluch – Tamtam interaktivní
prohlídku tlumočenou do českého znakového jazyka “Multikulturní Praha za doby Karla IV.”. Tuto interaktivní
divadelní prohlídku si nenechaly ujít děti V., VII. a IX. třídy ze školy pro neslyšící v Praze - Výmolovy. Děti
prozkoumaly život v Praze za doby Karla IV., kde bylo za jeho vlády centrum kultury, vzdělání a obchodu a učily se
od našich předků jejich toleranci a vzájemné úctě. Prohlídka byla velmi zajímavá, a moc bychom si přáli, aby
podobných interaktivních divadelních prohlídek bylo v budoucnu více.
Tomáš Bogner
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Taneční workshop "Tancování s medvědy" a "Tancování ve sněhovém království"
Během ledna a února se konaly dva taneční workshopy, které lektorovala Klára Herčíková. První se uskutečnil
na začátku ledna, kde si děti zahrály na medvědy! Naučily se, jak medvědi spí, jak se protahují a jak tančí
v hlubokých lesích. Na druhém tanečním workshopu, který se konal v únoru, děti tančily na sněhu, dívky si zahrály
na zmrzlé víly a chlapci si zahráli na ledové prince. Z obou workshopů byly děti nadšené a již se těší na další
workshopy pod vedením Kláry Herčíkové.
Jitka Kubištová

V úterý 12. 1. 2016, jsme se společně s kamarády z I. a II. C zúčastnili tanečního workshopu „Tancování s medvědy“,
který pro nás zorganizovalo naše milé ULICENTRUM .
Taneční workshop vedla Mgr. Klára Herčíková, která z nás na dvě hodiny udělala medvědí mláďata. Tancování
i cvičení jsme si moc užili, vydováděli jsme se, naučili jsme se některé taneční kroky a na závěr jsme se pořádně
protáhli.
Děkujeme a těšíme na další akci s Ulicentrem.
Medvíďata z III.C a Bára Nosková

Taneční workshop: Tancování ve sněhovém království 15. 2. 2016
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Ve dnech 26. 1. a 9. 2. proběhly cestovatelské přednášky Mgr. Kláry Herčíkové v knihovně Ulity.
Dne 26. 1. 2016 proběhla přednáška o Novém Zélandu a Austrálii přímo ve znakovém jazyce. Přednáška pro nás
byla zajímavá, hlavně jsme se udivili nad tancem, který je v těchto končinách úplně jiný než v našem prostředí. Také
krajina nám připadala odlišná než u nás. Pro příště bychom si přáli se dozvědět něco více ze života lidí na tomto
kontinentu a více se ponořit do zeměpisných tajů této krásné země.
zpracováno z prací žáků druhého stupně pí. uč. Markéty Spilkové
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V úterý 9. 2. 2016 jsme s družinou byli na zajímavé přednášce v knihovně. Slečna Klára Herčíková nám vyprávěla,
jaké to bylo cestovat po daleké Austrálii a Novém Zélandu.
Jak se dětem z III. C přednáška líbila a co si z ní zapamatovaly, se můžete dočíst zde:
Jak se ti přednáška líbila?
Honza: „Dobře se mi to líbilo.“
A co se ti líbilo nejvíc?
Honza: „Jak jsme si povídali o Austrálii a Novém Zélandu.“
A co tě nejvíc bavilo?
Honza: „Mě nejvíc bavilo, jak sme se koukali na ty fotky. A to video, jak tam vyplazovali jazyk.“
Hubert: „Taky mě bavily ty fotky, ten tanec a přednáška se mi líbila.“
Honza: „Mně taky.“
Pepa: „Mě taky to video, jak vyplazovali ten jazyk. A ještě mě bavilo, že tam byl Bert, Honza, Pepa, Simonka,
Anička…že sem ta měl kamarády. A taky ty fotky.“
Simona: „Jak tam tancovali.“
Aničko, tobě se přednáška také líbila?
Anna: „Jo.“
A co se ti líbilo nejvíc?
Anna: „Fotky.“
Jaká zvířata žijí v Austrálii a na Novém Zélandu?
Bert: „Kiwi.“
Honza: „Krokodýl.“
Pepa: „Jedovatej had, ale už si nepamatuju, jak se jmenuje.“
Simona: „Klokani.“
Anna: „Koala.“
Filip: „A žraloci.“
Kdo je to Aboridžinec?
Všichni: „Člověk.“
Honza: „A je tmavej a namalovanéj…a nemá oblečení.“
Filip: „Mně to připadá jako indián.“
Honza: „A má bumerang.“
Anna: „Na hraní…“
Simona: „…na chytání klokanů.“
Hubert: „Aby si ho mohli dát k jídlu.“
Co nového a zajímavého jste se na přednášce dozvěděly?
Honza: „Já sem se dozvěděl, že v Austrálii žije ptakopysk a že v řece žijou i krokodýli. Já sem si myslel, že tam žijou
jenom ryby.“
Pepa: „Že tam žijou jedovatý hadi.“
Hubert: „O tý skále…že se jmenovala modrá…nebo tak nějak. Že tam sou skály, kterým se říká modrý hory.“
Simona: „To tancování. Oni při tanci vyplazujou jazyk a koulí oči a plácaj se.“
Anna: „Kiwi. Je to zvíře s dlouhým nosem. Ovoce to není.“
Za děti z družiny LOGO III. C sepsala
Bára Nosková
zdroj obrázků: wikipedie
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Program o masopustu v muzeu se zúčastnily žáci z I.A, VII. a X. třídy.
Dne 13. ledna 2016 děti v Musaionu čekal další ze zajímavých programů, které pro ně pořádá Národní muzeum a
Centrum pro dětský sluch – Tamtam. Děti se dozvěděly, proč a jak se masopust slavil, co byla zabijačka, jak
vypadala tancovačka nebo jaké masky chodily a někde dodnes chodí v masopustním průvodu. Po úvodní informaci
nad obrázky se celý program konal hravou formou v prostorách muzea, takže zaujal opravdu všechny děti
od nejmladších po nejstarší. K tomu přispělo i vynikající tlumočení paní tlumočnicí Dingovou. Na závěr si děti
vyrobily v muzejní dílně krásné masky, které byly už spíše z našeho moderního světa.
Eva Chudomelová
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Soutěž v bobování
První akcí, kterou jsme v novém roce s dětmi podnikli, byla soutěž v bobování dne 19. 1. 2016. Děti drandily
na kopci blízko tramvajové zastávky a vítěz soutěže měl slíbenou odměnu. Celá akce děti velmi bavila, hlavně z toho
důvodu, že poslední dva roky se na sáně nebo boby z nedostatku sněhu vůbec nedostaly. V lednu nám naštěstí
počasí přálo, a proto děti byly ze soutěžení na sněhu nadšené. Celou akci hodnotím jako velmi úspěšnou.
Rád bych poděkoval také mé kolegyni Báře Noskové, která pracuje jako družinářka III. C. Moc dobře se mi s ní
spolupracovalo a rád bych ji touto cestou poděkoval.
Milan Fritz

Návštěva Doxu
Navštívili jsme také výstavu v Doxu v Holešovicích s názvem Správný svět. Výstava
byla velmi zajímavá a seznámila nás s tím, jak vypadal život lidí v naši historii, např.
za dob války. Také jsme se měli možnost seznámit s různými politickými
osobnostmi z historie, např. s Leninem, Stalinem, Hitlerem, čínskými vůdci a
jinými. Nejprve jsme shlédli videa, na kterých se tito vůdci objevovali, a následně
nás čekaly interaktivní hry, ve kterých měly děti za úkol spojit daného politika
s obdobím a místem, kde působil. Po vzdělávacím programu na děti v prvním
patře ještě následovala herna, ve které se mohly na speciálních tyčích
z průhledného alobalu vyblbnout. V dalších patrech se ještě děti měly možnost
seznámit s vývojem mláďat mnoha živočichů (např. s koťátky, rybičkami či s
vývojem člověka). Celá akce se dětem velmi líbila.
Milan Fritz

Příběhy z papíru
S družinou první třídy jsme se vydali do Obchodního domu Šestka na výstavu Příběhy
z papíru. Děti si tak mohly prohlédnout různé modely vyrobené z kartonu, například
papírový hrad, papírového rytíře či robota, domy z kartonu, auta a další. Děti z toho byly
nadšené a moc je to bavilo, což můžete vidět i na fotkách.
Milan Fritz
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Výroba letadla
Na začátku února jsem si pro děti ve škole připravil dvoudenní projekt, ve kterém se děti zabývaly recyklací. Měly
za úkol ze staré krabice vyrobit letadlo. Byly z toho úplně nadšené a nemohly se dočkat, až uvidí hotový výtvor!
A proč nás napadlo vyrábět letadlo z krabice? Inspirovali jsme se na předešlé akci Příběhy z papíru.
Milan Fritz

Odpoledne s autíčkem
4. 2. 2016 se v knihovně konalo vyprávění z knihy Autíčko. Posléze knihovnice
Anežka připravila pro děti hru, při které vyráběly autíčka z papíru. Děti to
strašně moc bavilo – celé odpoledne stříhaly a lepily, až jim vznikl krásný
výtvor!
Milan Fritz

Valentýn
Jak jistě víte, každoročně se u nás 14. 2. slaví Valentýn. S dětmi jsme se rozhodli, že se tak 9. 2. na Valentýna
pustíme do výtvarných prací a vyrobíme si malovaná srdíčka. Děti srdíčky obdarovaly své rodiny a také si jimi
vyzdobily školu.
Také bych rád poděkoval Lucce Leškové, která se mnou spolupracovala na mnoha odpoledních akcích. Děkuji.
Milan Fritz
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Ve středu 27. ledna se ve školní klubovně sešlo 9 hráčů, aby změřili své síly ve školním šachovém turnaji. Hráli žáci
ZŠ, studenti SŠ i dospělí. Všichni se snažili v každé partii vyhrát, a tak bylo konečné pořadí docela těsné.

1.
2.
3.
4.-5.
6.
7.-8.

Tibor Kalig
Petr Pánek
Aleš Červinka
Iveta Kubišová a Radim Hartoš
Dominik Červeňák
Jan a Martin Herákovi

(8 bodů z 8 možných),
(7/8),
(6/8),
(oba 4/8),
(3,5/8),
(oba 1,5/8).

Další školní turnaj proběhne ve středu 9. března.

Text a foto: Petr Pánek

Netradiční předávání vysvědčení žákům II. a III. logopedické třídy proběhlo 28. ledna v Technickém muzeu. Třídní
učitelé opět spojili předávání vysvědčení s nevšedním zážitkem.
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Želvičky z Bornea a I.C
Dne 4. února se naše třída vydala do knihovny na workshop o želvičkách z Bornea. Děti zaujalo vyprávění o životě
želv, o tom, co a kdo jim škodí a co a kdo jim pomáhá.
To, že želvy snáší vejce, všichni víme, ale překvapením pro děti bylo, že si malé želvičky musí v životě poradit úplně
samy, bez maminky.
Děkujeme za hezký workshop spojený s hrou i obrázkovým kvízem.
za I.C K.Chuchmová

I.A a želvičky
O želvách se děti v I. A už něco dozvěděly den předem. Dívaly se na fotky, jak želvy hrabou v písku, než snesou
vajíčka, jak se líhnou malé želvičky. Ale opravdové video, které jim ukázala Klára Herčíková, to bylo přece jen něco
jiného. Mělo v sobě ten opravdový zážitek. Děti moc pobavilo, jaké množství želviček se najednou vylíhlo a jak
rychle uháněly do moře. Také je zaujalo vyprávění o tom, že někteří lidé na Borneu sbírají želví vajíčka a pak je jedí!
Fandily velké želvě, která uvízla mezi kmeny stromů, a měly radost, že se podařilo jí pomoci. V další části
workshopu pak uměly dobře rozlišit, kdy je želva smutná, co jí škodí a ubližuje, a kdy se raduje, protože má dobré
podmínky k životu. Potom si děti zahrály ještě deskovou hru a pak už jen slíbily Kláře, že určitě pro ni brzy něco
vyrobí na téma „želvy“. A želvičky z papíru už jsou hotové, děti se těší na jejich předání jako poděkování
za zajímavou akci.
Eva Chudomelová
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II.+III. logopedická třída
Workshop o želvičkách se druhé a třetí logopedické třídě velice líbil. Poutavé vyprávění slečny Kláry bylo
obohaceno videoprojekcí a doplněno vlastními poznatky a názory např. na problematiku životního prostředí v dané
lokalitě a soužití člověka s mořskými tvory. Děti byly naprosto spokojené a plné dojmů, které zúročily ve výtvarné
výchově kresbou želvy v jejím přirozeném prostředí a následným vyprávěním o želvách a dalších obyvatelích moře.
Jiří Horák

Workshop o želvičkách
Jak se dětem líbil workshop o želvičkách? Dětem přišel moc zajímavý, vyprávění Kláry se jim moc líbilo. Děti byly
velmi překvapené, že želvy jsou skutečně tak obrovské! Po skončení workshopu jsme ve vyprávění pokračovali ještě
v mé hodině, protože se mě děti neustále na něco ptaly. Také jsem jim připomněla, že Klára odjela na rok do ciziny
cestovat a zároveň pomáhat i ohroženým želvičkám. Děti zaujalo také obrovské množství nově narozených želviček.
Chtěly ve vyprávění pokračovat, ale říkala jsem ji, že to byla pouze jednorázová akce. Bylo jim líto, že to bylo tak
krátké, že by uvítaly workshop mnohem delší! Netušila jsem, že z toho děti budou tak nadšené. K želvičkám jsme se
tak vraceli ve výuce ještě několik dní po Klářině workshopu. Chtěla bych za to Kláře moc poděkovat, ze její
přednášku, byl to výborný nápad a dopadlo to skvěle, byli jsme moc spokojeni. Je důležité mít takové akce, které
netrvají dlouho, ale děti si z nich odnesou mnoho cenných informací. Ještě jednou moc děkuji.
Monika Novotná

Po workshopu se želvami měly děti za úkol vyrobit želvičky, které se pošlou na soutěž do Bornea. Vítěz dostane
drobné dárky související se želvami. Fotky, jak děti vyráběly želvy, vidíte v příloze.
Jitka Kubištová
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Ve dnech 8. - 12. 2. 2016 se VI. třída v doprovodu pedagogů Oldřicha Kouřimského, Lucie Šimáčková a paní
Kušmirekové zúčastnila zimního výletu do Kořenova. Ubytováni byli v penzionu Beruška. Na programu bylo

sáňkování, bobování, vycházky do okolí Harrachova i do nedalekého Polska.
Výlet se vydařil, byl i sníh, a děti si tudíž pobyt moc užily.
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Ve středu 10. 2. se vydali žáci III. tříd a V. třídy do hasičské stanice v Jinonicích. Děti byly uvítány dvěma hasiči, kteří
je celou dobu provázeli, ukázali jim hasičské vozy, výzbroj k zásahu, jednotlivé přístroje, vysvětlili dětem, jak mají
postupovat v případě požáru i jak poskytnout první pomoc. Děti si mohly prohlédnout téměř celou stanici,
vyzkoušet si helmu i pohled termo kamerou a posadit se do velkého auta. Zjistily, že být požárníkem je velmi
záslužná, ale nebezpečná práce. Naštěstí během naší návštěvy k žádnému výjezdu nedošlo.
Milada Konvalinová

V úterý 16. února jsme se my, žáci I.C společně s II. a III.C vydali do hasičské stanice v Jinonicích. Celou stanicí nás
provázel veselý hasič Tom. Učil děti, jak se chovat, když doma hoří a jak se chránit před kouřem. Pak ukázal všem,
jak vypadá hasič, když se oblékne a vezme si masku, aby se ho nikdo nebál. Děti mu počítaly čas, jak rychle se
oblékne. Postupně jsme si všichni prohlédli různá hasičská auta a jejich vybavení. Hasič Tom uměl hezky vyprávět.
Také jsme se dozvěděli, co dělá hasič, když zrovna nehoří. Chcete to vědět taky? Zajděte se tam podívat.
Celý výlet se nám moc líbil a ve škole jsme pak hasičům namalovali obrázky. Všem pořadatelům moc děkujeme
za všechny K. ChuchmováI.C
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V úterý 16. 2. proběhlo v knihovně Čtení s tlumočením. Četli jsme z knížky od Lucie Seifertové O Bruncvíkovi.
Dozvěděli jsme se, co musel Bruncvík všechno vykonat, aby si mohl do svého erbu namalovat lva za statečnost. Děti
při líčení jeho hrdinských činů ani nedutaly. Na závěr si každý vytvořil svůj vlastní erb a nakreslil/nalepil si do něj
všechno, co má nejraději. Všechny erby máme vystavené v knihovně. Přijďte se na ně podívat :)
Anežka Náhlíková
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V úterý 16. 2. 2016 v 19 hodin na naší škole proběhlo benefiční představení Na Stojáka. Maminka našeho žáka
zprostředkovala představení umělců Lukáše Pavláska, Daniela Čecha a Karla Hynka. Vystupující hráli bez nároku
na honorář. Pedagogové s dětmi však pro ně nachystali drobné dárky vlastní výroby.
Předskokankou představení byla paní ředitelka Věra Pavličková, která s žákem IX. třídy Michalem Veselým zahrála
scénku ve znakovém jazyce. Pak již přivítala všemi očekávané herce.
Toku jejich řeči musely čelit obě tlumočnice i přepisovatelka řeči do písemné podoby na světelné tabuli. Ve dvou
pásmech scének např. o psech, facebooku, rozhovoru s hvězdou ledního hokeje a dalších herci rozesmáli a pobavili
nabitý sál školní klubovny.
Zaměstnanci školy připravily také pro návštěvníky sladké i slané občerstvení, nápoje a rovněž výrobky dětí, aby
hosté jejich zakoupením mohli podpořit naší školu.
Velký dík patří pořadatelům za zajištění akce paní J. Mařánkové a panu M. Heřmanovi a také tlumočnicím Josefíně
Kalousové a Kateřině Peškové.
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Ve středu 17.2. třídy III.A, III.B a VI. navštívily České muzeum hudby, kde proběhla komentovaná a
tlumočená prohlídka s názvem Komu asi patřila?Výstava byla o knihách, jejich historii. Děti viděly knihy slavných
spisovatelů, jejich Ex Libris, dozvěděly se, jak byl nevhodný text vyškrtnut a v novém vydání vynechán, vyluštily
křížovku a na konci sestavily nápis, díky němuž si budou lépe pamatovat, kdy byl vynalezen knihtisk. Na závěr si
vyrobily vlastní malou knihu, kterou si spolu s pěkným zážitkem odnesly domů.
Milada Konvalinová
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Náš tradiční masopustní karneval se konal letos ve čtvrtek 18. 2. 2016 od 10.00 hodinv klubovně školy. Jak se všem
masky povedly, posuďte ve fotoreportáži na následujících dvou stranách.
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Dne 19. 2. 2016 byla přednáška na střední škole o útěku malé Afghánistky Fatimi Rahimi s rodiči z rodného místa do
Evropy.
Příběh z pohledu studentů SŠ:
Fatima Rahimi
Fatima se narodila v Afghánistánu. A její příběh je o tom, jak utekli její rodiče, ona sama a sourozenci. V roce 2000
utekli proto, protože chtěli tátu zavraždit za učení, že aby holky byly doma a kluci chodili do školy, ale její táta s tím
nesouhlasil. Tak celá rodina se bála, tak utekli. Prodali všechno, co vlastnili. Cestu do Evropy si museli zaplatit. A tak
byly skupiny, který zdrhali z Afghánistánu a rodiče Fatimy se k nim přidali. Fatimě bylo 8 let a její sestře teprve 5 let.
Byli na moři a pluli a Fatima viděla na vlastní oči jak 25-letý kluk spadl z lodě do oceánu a nechali ho tam. Cesta
do Evropy jim trvala půl roku a chtěli cestovat do Německa, jenže jim už nezbyly peníze, tak museli zůstat v ČR
v azylovém táboře.
V táboře byli tři roky a pak mohli mít trvalé bydliště v ČR. Fatima mezitím chodila do školy do šesté třídy, a bylo jí
8 let. Její první slova byla ahoj vole.
V Afghánistánu mají hodně jazyků, ale Fatima znala jen perský jazyk a mají tam dnes rok 1401, což je 15. století.
Dnes se má Fatima skvěle a je jí 23 let a studuje VŠ. Má českého sourozence. Plánuje napsat nějakou knížku.
P. S. Při útěku se skupinou byli v lese a čekali 3 týdny, až ten člověk se vrátí zpět do lesa a dá jím jídlo, nakonec
přišel. Ale všichni se báli, a najednou viděli nějaké místo, kde bylo světlo, a měli takovou radost.
Jinak strašně obdivuji její rodinu, jak to všechno zvládli.
napsala Anna Kohutová (1. ročník)

Páteční přednáška 19. 2. 2016
Páteční přednáška byla velice zajímavá. Čekala jsem spíše něco více o islámu jako třeba, proč zabíjí atd. Ale
tohle vyprávění bylo o hodně lepší. Přišly k nám 2 slečny a to Barbora Matysová a Fatima Rahimi. Obě byly moc milé
a příjemné. Fatima nám vyprávěla svůj životní příběh, který nebyl lehký. Pochází z Herátu, což je někde
u Afghánistánu, myslím. Její otec učil smíšenou třídu (holky + kluci), ale to se nesmělo a potom mu režim přikázal,
že toho musí nechat nebo půjde do vězení, což by znamenalo smrt. Tak se rozhodli, že utečou jinam, ale vůbec
nevěděli kam. Prostě cestovali a chodili pěšky a tak. Asi půl roku. Její nejhorší zážitek po cestě byl, když jeli na lodi a
nějaký muž spadl do vody, ale převaděči museli dál, tak ho tam nechali, vůbec neví, jestli přežil nebo ne. A nejhezčí,
když byli někde na kopci a viděla město a světýlka nebo něco takového. Oni totiž museli být v utajení, nikdo o nich
nesměl vědět, proto byli většinou v lese nebo v autě v kufru a tak. Dorazili do České republiky a zrovna jim došly
peníze, tak tady zůstali. Fatimě bylo 8 let. Rodina se ubytovala v uprchlickém táboře u Brna, tábory měnili, byli tam
a potom zase jinde. Chodila do školy a rodiče až po 3 a půl roku mohli pracovat. Hodně mě rozesmálo, když nám
řekla, že když se začala učit česky, tak jela vlakem do školy a někde cestou viděla nápis: Ahoj, vole! Tak si myslela, že
je to normální pozdrav a když přišla do třídy, tak učitelce řekla: „Ahoj, vole!“ Paní učitelka měla naštěstí pochopení
a vysvětlila jí, že je to pouze: Ahoj. Bez toho vole. Teď žije normální život, má základní a střední školu a teď si
dodělává vysokou školu. Je redaktorkou v deníku Referendum. Jsem moc ráda, že tam přišly, bylo to opravdu hodně
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zajímavé, vůbec jsem netušila, že až takhle je to náročné a rozhodně bych to nechtěla zažít a nikomu to nepřeju.
Bylo to hodně emotivní, ale hodně mi to dalo. Moc děkuji učitelům za tuto příležitost.
napsala Karolína Dohnalová (2. ročník)
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Zprávičky na ČT:D
Na ČT:D byly odvysílány další dvě naše reportáže. Dne 22. 12. 2015 to byla reportáž o první televizní pohádce
v českém znakovém jazyce Vánoční království a 13. 2. 2016 reportáž o výstavě Sedmdesát let studia Bratři v triku.
Oba naše příspěvky je možno zhlédnout na internetových stránkách ČT:D.

TKN v MTD
V lednu MTD navštívil štáb TKN, který se zajímal o reakce dětí na první pohádku ve znakovém jazyce Vánoční
království a o úspěch filmu MTD režiséra Matěje Čipery na 47. Dětském filmovém a televizním festivalu Oty
Hofmana. TKN bude odvysílán 9. 3. 2016.

Na Stojáka
Miništáb MTD se také zúčastnil benefičního představení ve prospěch naší školy Na Stojáka. Z této akce
připravujeme krátkou reportáž pro Zprávičky, delší reportáž pro naše internetové stránky a školní televizi. Na našich
webových stránkách jsou již ke zhlédnutí rozhovory s účinkujícími.

Leoš Procházka
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Prostřednictvím pana Tibora Kaliga bychom Vás rádi touto cestou pozvali na Velikonoční jarmark,
jehož pozvánka je k dispozici na webových stránkách Waldorfské školy v Jinonicích:
http://www.waldorfjinonice.cz/2016/02/10/akce/velikonocni-jarmark-waldorfske-skoly-vjinonicich/ Koná se v sobotu 12. 3. 2016 od 11 do 17 hodin.



10.3. Přednáška o tučňácích.



22.3. Povídání o zvěř i – tentokrát o býložravcích.



22. 3. Tancování s tučňáky (pro logopedické třídy) a workshop ruční práce (pro neslyšící třídy).



Velikonoční trhy ve vestibulu naší školy se uskuteční ve dnech 14. – 23. 3. 2016. Tradičně se budou
prezentovat jednotlivé třídy svými výrobky.



Následovat budou velikonoční prázdniny ve dnech 24. -28. března.
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