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Milí čtenáři,
přinášíme Vám poslední číslo Školního zpravodaje
v tomto roce. Informuje Vás o významných událostech od konce října do prosince 2017.
















Doufám, že Vám čtení zpříjemní Váš volný čas a fotografie připomenou pěkně chvíle.
Ladislav Doležel
PS
Následující číslo Školního zpravodaje vyjde začátkem
března 2018. 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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Akce školních družin
Od košile k niti
My si na to posvítíme
Krokodýlí ZOO
Přednáška CDY
Medvídek Pú v knihovně
Z akcí střední školy
Šachový turnaj Open
Ohlédnutí za projekty Ulicentra
Co nového v MTD?
Mikuláš a Vánoce
Příprava vánočních trhů
Prodej na vánočních trzích
Co nás čeká a pozvánka
na maturitní ples
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Poslední říjnový den, jsme se s dětmi vydali
na nově otevřené hřiště v Jinonicích na Waltrovce.
Původně tam stála továrna na výrobu letadel. Pak ji
ale zbourali a postavili tam různé bytové domy a
také toto nové hřiště. Zajímavé na tom je, že se
na hřišti nachází jedna prolézačka ve tvaru letadla.
Na ní se dětem hrozně moc líbilo, strašně je bavilo
po ní šplhat a hned říkaly, že tam chtějí jít příště
zase. Je to opravdu moc dobrý nápad postavit tam
tak velkou kovovou prolézačku, ze které byly děti
tak nadšené.
Milan Fritz /přeložila Jitka Kubištová/

První listopadový den bylo spousta dětí nemocných, tak jsem se dvěma zbylými dětmi vydal
na letiště Václava Havla v Ruzyni. Zrovna se oslavovalo osmdesáté výročí založení tohoto letiště, a
tak jsme si tam vše prohlédli. Na letišti se zrovna hodně rekonstruovalo, a to jak ve starším Terminálu 1, tak i v tom modernějším Terminálu 2. Dostali jsme se také do míst, kam se normálně nesmí, a
zahráli jsme si i puzzle. S dětmi jsme si udělali speciální fotky, které můžete níže vidět. Měli jsme
také možnost vidět obrovské letadlo, které létá třikrát denně z Prahy do Dubaje. Jedná se o největší
letadlo, dvoupatrový airbus A 330-800, který pojme kolem 500 cestujících. Takže jsme tam čekali
do té doby, než ho uvidíme vzlétnout. Při startu letadla jsme slyšeli opravdu velmi silné dunění. Pak
jsme si šli ještě prohlédnout další prostory. Viděli jsme ještě další dvě obrovská letadla, jedno, co
letělo do Číny, a druhé, co letělo asi do Ameriky. To se dětem opravdu moc líbilo.
Jiří Kolíska /přeložila Jitka Kubištová/
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Muzeum hlavního města Prahy, Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených a
Centrum pro dětský sluch Tamtam nás pozvalo na interaktivní program tlumočený do českého znakového jazyka "Od košile k niti". Třídy V.A, V.B a VII. společně s lektorkou pátraly po tom, jak vznikl
kousek středověkého oděvu. Žáci poznali suroviny, výrobní postupy a související řemesla. Program
se konal 1. listopadu 2017 v Domě u Zlatého prstenu na Starém Městě v Praze 1.
Tomáš Bogner

Muzeum hlavního města Prahy, Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených a Centrum pro dětský sluch Tamtam nás pozvalo na interaktivní program tlumočený
do českého znakového jazyka "My si na to posvítíme!", který se konal v Petřínské rozhledně
ve středu 15. 11. 2017. Třídy III.A, V.A, V.B a VII. se dozvěděly, jak naši předkové svítili, a od kdy
místo svíček začali používat žárovky.
Tomáš Bogner
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První listopadové úterý jsme se
s dětmi vydali na hřbitov ve Stodůlkách.
Tam je pohřbena naše bývalá kolegyně a
vedoucí naší školní jídelny, paní Jitka Matějů. Je to již delší dobu, co zemřela, ale
s dětmi jsme tam šli zavzpomínat, očistit
hrob, dát na něj kytičku a zapálit svíčku.
Milan Fritz /přeložila Jitka Kubištová/

Ve čtvrtek 9. 11. jeli žáci I.A do Krokodýlí ZOO. Nejprve se od studentky Lucie Rosákové
dozvěděli spoustu zajímavých informací – např. kde žijí, čím se živí, jak vypadají apod., vyplnili pracovní list a vydali se na výlet do Holešovic.
V ZOO bylo k vidění několik živých krokodýlů – od nejmenších, až po ty větší. Byli tak blízko,
že děti mohly pozorovat každý detail. I zde se od ošetřovatelky dozvěděly mnoho nového, prohlédly
si i želvy a hady a mohly se vrátit do školy.
Věděli jste, kolik očních víček má krokodýl?
(odpověď:– horní, dolní a průhledné, které používá pod vodou – tedy 3)
Monika Novotná a Milada Konvalinová

Ze třídy V.A nám poslali fotky z oslavy prvních „kulatých“ narozenin spolužáka Tomáše. Jak si
oslavu 20. 11. 2017 užil nejen oslavenec, ale celá jeho třída vidíte na fotografiích.
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V polovině listopadu jsme vzali děti na Lasergame na Bertramku. Děti si totiž na velikonočních trzích vydělaly nějaké peníze, a když k tomu ještě něco přidaly, mohly si užít laserovou střílečku.
Dětem se to strašně moc líbilo. Chtěly jít ještě znovu, ale bohužel náš vyhrazený čas už uplynul.
Děti byly opravdu hrozně moc spokojené.
Milan Fritz /přeložila Jitka Kubištová/

Dne 15. listopadu se v knihovně konala přednáška organizace Czech Deaf Youth, zkráceně
CDY. Do českého jazyka bychom to mohli přeložit jako Organizace neslyšící mládeže. Akce se zúčastnily děti z družiny i z internátu. Samozřejmě tam byli přítomní i vychovatelé ze školy. Zástupkyně
CDY, konkrétně Anna a Marie Pankrácové dětem blíže představily tuto organizaci a hlavně její konkrétní aktivity. Pro nás všechny to bylo hrozně zajímavé, protože jsme toho spoustu vůbec nevěděli.
I pro mě to byly nové věci, dozvěděl jsem se přesně, co ta organizaci dělá. Děti se také hodně vyptávaly na nejrůznější věci. Na závěr byla pro děti připravena týmová aktivita v podobě soutěže.
Myslím, že se jim to moc líbilo.
Jiří Kolíska /přeložila Jitka Kubištová/
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Dne 21. listopadu jsme s dětmi byli v Muzeu pražských pověstí a strašidel na Malé Straně. Celou přednášku pro děti tlumočila Naďa Hynková Dingová. Pro děti to bylo po celou dobu hrozně
napínavé! Ještě nikdy na podobné akci nebyly. Dozvěděly se různé
pověsti třeba o vodníkovi nebo o duchovi kocoura. Během vyprávění byly pro děti připraveny různé hry, které se vztahovaly k těm
pověstem. Třeba na jednom stanovišti byl pověšený obraz, na kterém byl vyobrazen les. Když ale děti posunuly otáčející se tlačítko,
na obraze se objevil Pražský hrad. To souviselo s pověstí o kněžně
Libuši a jejím proroctví, že na místě, které vidí, bude stát Pražský
hrad. A to se také stalo. Bylo to opravdu hezké! Dole v podzemí
pak následovala ta strašidelná část. Tam se objevila postava strašidelného muže, kterému se z vody nečekaně vynořila ruka. Všichni jsme se pořádně lekli! Byl to opravdu silný zážitek. Chtěl bych
poděkovat také Ulicentru, že nám zprostředkovalo tlumočnici.
Milan Fritz /přeložila Jitka Kubištová/

Ke konci listopadu jsme s dětmi šli na Výstaviště Holešovice, kde se nacházela výstava nejnovějších moderních autobusů. Děti si mohly vyzkoušet sednout za volant do různých autobusů a také
porovnat, které sedačky pro cestující se jim nejvíce líbí. Největší úspěch u nich měly autobusy značky Iveco, ty jsou opravdu hodně luxusní a moderní. Děti si taky měly možnost vzít různé dárečky
na památku, například pexeso či jiné věci související s historií autobusové dopravy. Celá akce se dětem moc líbila.
Milan Fritz /přeložila Jitka Kubištová/
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V pondělí 11. 12. si dvě skupinky dětí z družiny přišly do knihovny zahrát hru s názvem
Medvídek Pú nakupuje. Medvídek Pú totiž zjistil, že nemá doma nic k jídlu, tak si sepsal nákupní
seznam a vypravil se do obchodu. Jenomže když tam dorazil, uvědomil si, že seznam asi nechal ležet
doma na botníku. Úkolem dětí bylo pomoci mu vzpomenout si, co na něm bylo napsáno. Když
medvídek nakoupil, co potřeboval, a vrátil se domů, uvařil si ovesnou kaši, aby utišil největší hlad, a
pak za pomoci dětí narovnal koupené potraviny do spíže. A protože už byl večer, šel spokojeně spát.
Když se však ráno probudil a chtěl si namazat k snídani chleba s medem, zjistil, že mu několik věcí
ze spíže zmizelo. Naštěstí si děti všimly stop, které vedly k domečku rodiny Myšákových. Zloděj tedy
musí být některý z myšáků!! Ale který? Také s tím si děti hravě poradily, a dokonce i vypátraly místo,
kam myšák svůj lup ukryl. A měly radost, protože v něm našly i sladkou odměnu, kterou si nakonec
rozdělily.
Celým příběhem děti naprosto skvěle provázela Andrea Krajčíková Kalců, za což jí mnohokrát
děkujeme!
Anežka Náhlíková

8

9

Střední škola pořádala
dne 24. 11. přednášku
Petra Pánka o historii
sportu českých neslyšících a o historii tlumočení neslyšícím.

Dále 4. 12. proběhla
přednáška naší úspěšné
absolventky
Veroniky Skohoutilové
o její roční stáži
v Dánsku, kde absolvovala studijní program Frontrunners.
Více můžete vidět na: http://www.tichezpravy.cz/prvni-neslysici-ceska-je-na-rocnim-vzdelavacimpobytu-od-frontrunners-jak-to-tam-probiha/

Mezitím se 30. 11. naši studenti zúčastnili konference O lidských právech osob se sluchovým postižením a rovnoprávnosti. Podrobnější reportáž
vám přineseme v dalším Zpravodaji. Čtěte!
Text: Petr Pánek, foto: Zuzana Hájková a Petr Pánek
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Letošní maturanti uspořádali pro své mladší spolužáky a učitele i tlumočníky tradiční
stužkovací večírek. Společně jsme se celá střední škola sešli ve čtvrtek 9. 11. 2017. Jejich třídní
učitel, David Jorda, maturantům popřál jménem celé školy hodně štěstí u maturity.
Text: Petr Pánek, foto: Radim Hartoš a Nikola Vysloužilová

Vybraní studenti naší střední školy letěli v polovině listopadu na týdenní studijní pobyt
do přímořského anglického města Brightonu. Dvě z fotografií vidíte pod zprávou. Na článek
Ivany Hay a zbytek fotek se můžete těšit v příštím Zpravodaji.

Text: Petr Pánek, foto: Mirka Kvasničková
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Ve čtvrtek 14. 12. 2017 proběhl v klubovně naší školy další šachový turnaj, kterého se
účastní také neslyšící veřejnost. Potěšila nás především účast neslyšící Ing. Anny Rývové, naší
nejsilnější neslyšící šachistky. Anna Rývová je mezinárodní šachovou mistryní a pravidelnou
účastnicí šachových olympiád. V korespondenčním šachu je dokonce 4. na světě (mezi slyšícími)! Neřekli byste do ní, že je přitom také špičkovou programátorkou a aktivní členkou Mensy.
Zde jsou výskledky:
1. Anna Rývová (skóre 14:0),
2. Petr Pánek (11:3),
3. Šimon Sedláček (10:4),
4. Martin Najman (6,5:7,5),
5. Jan Kop (5,5:8,5),
6. Vladimír Mesner (5:9),
7. Jiřina Brabcová (4:10),
8. Vladimír Borkovec (0:14)
Na jaro 2018 plánujeme simultánku s mezinárodním velmistrem Martinem Petrem.
Text: Petr Pánek, foto: Vladimír Borkovec a Martin Najman

11

12

V roce 2017 Ulicentrum opět realizovalo řadu projektů - některé opakovaně, některé zcela
nové.

Ulitoolympiáda 2017
Jedním z těchto projektů je Ulitoolympiáda 2017 - jazyková olympiáda pro sluchově postižené žáky. Projekt podpořilo hlavní město Praha. Ulitoolympiáda byla rozdělena na část pro žáky
základních škol a středních škol. Žáci základních škol poměřili své znalosti z českého jazyka, znakového jazyka a matematiky na konci června (22. a 23. června 2017). Pro žáky středních škol se Ulitoolympiáda konala 20. a 21. 9. 2017 (zde byli žáci testováni v českém, českém znakovém a anglickém
jazyce). Jako hosté Ulitoolympiády (mimo soutěž) se v části pro střední školy zúčastnilo také osm
studentů ze Střední školy pro sluchově postižené, Gellnerova 1, Brno.
Samotnému testování předcházel vždy motivační den. Tématem motivačního dne pro základní školu byla ohrožená zvířata a jejich možná záchrana. Žáci ZŠ za splnění úkolů v rámci skupinové práce získali informace o různých živočišných druzích v češtině a v českém znakovém jazyce.
V rámci hry se dostali do role novinářů a sepsali tiskové zprávy o zvířatech v okolí radlické školy a
o tom, co je ohrožuje. Tyto zprávy pak následně přeložili i do českého znakového jazyka. Výsledky
práce žáků můžete vidět na webových stránkách http://dulezite-zpravy-cz.webnode.cz/ . Žáci spolupracovali ve skupinách, a i přes odlišné komunikační kódy (čeština a český znakový jazyk) se žákům
podařilo efektivně spolupracovat a navázat nová přátelství. Také to lze považovat za významný
úspěch celé akce, protože i v reálném životě budou studenti nuceni překonávat komunikační bariéry. Během motivačního dne žáci při plnění úkolů a společné práci používali v praxi znalosti všech
třech předmětů zkoušených během testovacího dne. Získávali a zpracovávali informace v obou jazycích a také pracovali s matematickými daty a informacemi.
Tématem Ulitoolympiády pro studenty středních škol byla lidská práva. Během dopoledne
studenti ve smíšených skupinách (neslyšící/nedoslýchaví) plnili zadané úkoly. Každá skupina dostala
složku s hádankami, kterou museli v přidělené učebně rozluštit. Byla to hra na principu současných
únikových her. Po rozluštění všech hádanek a úkolů museli studenti přijít na tajenku. Tou byl název
nějaké organizace, která ochraňuje práva neslyšících, anebo za ně bojuje. Každá skupina měla jinou
tajenku. Po jejím odhalení měli studenti za úkol připravit si shrnutí hlavních cílů dané instituce. Ty
potom prezentovali před ostatními studenty. Na jejich prezentace navazovala přednáška a
workshop od neslyšící Jany Havlové, čerstvé předsedkyně organizace EUDY a zaměstnankyně kanceláře ombudsmanky v Brně. Její přednáška byla zacílena na lidská práva. Po celý den museli studenti
kooperovat a zároveň využívat všechny své znalosti a dovednosti k vyřešení všech úkolů.
Oceněni byli žáci a studenti, kteří se umístili na prvních třech místech, a to v každém jazyce,
resp. matematice ve dvou výše zmíněných kategoriích. Žáci byli odměněni diplomy a řadou věcných
cen – knihami (získanými jako sponzorské dary od několika nakladatelství) i dalšími dary
od sponzorů. Nejúspěšnější studenti v obou kategoriích získali za své snažení hlavní ceny – poukázky
do knihkupectví.
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EEG-Biofeedback
Dalším projektem, který se konal již poněkolikáté, je projekt EEG-Biofeedback. Stejně jako
minulý rok i letos díky projektu bylo umožněno osmi dětem z naší školy absolvovat trénink
biologické zpětné vazby - EEG-Biofeedback. Na projektu kromě naší školy spolupracuje několik
dalších institucí (EEG-Biofeedback institut, Hlasové a sluchové centrum Praha, Logopedie Prosek).
V multidisciplinárním týmu, který zajišťuje vstupní a výstupní vyšetření žáků a nastavení a kontrolu
terapií jsou psycholog, logoped, foniatr, neurolog, EEG-Biofeedback terapeuti a další). Projekt opět
podpořilo hlavní město Praha.

Koukej, povídám!
Také projekt Koukej, povídám! se nekonal v prostorách naší školy poprvé. Projekt byl určen
slyšícím i neslyšícím dětem a ty mohly navštěvovat kroužky a zábavné logopedické dny pro rozvoj
komunikace a řeči.

Pražský logopedický den 2017
Projekt, který se konal podruhé a znovu zaznamenal u cílové skupiny velký úspěch je
konference Pražský logopedický den 2017. Konference se opět konala v prostorách Kongresového
centra Nemocnice Na Homolce, a tento rok její konání připadlo na 5. října 2017. Na konferenci
poprvé přijeli i zahraniční přednášející ze Slovenska. Program konference byl sestaven odborným
týmem, který vedla garantka doc. Jiřina Klenková z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Pedagogická fakulta zároveň spolupracovala na celé organizaci konference. Více informací i o dalším
chystaném ročníku se dozvíte na stránkách www.logoden.cz . Všechny předchozí uvedené projekty
podpořilo hlavní město Praha.

Publikaci pro neslyšící: Na gynekologii
Posledním projektem je projekt, který podpořilo Ministerstvo zdravotnictví České republiky.
Jde o on-line publikaci pro neslyšící Na gynekologii, která doplní již dříve vydané on-line publikace
z edice Vademecum pro neslyšící. Publikace Na gynekologii má upravený text pro neslyšící a tento
text je také přeložen do českého znakového jazyka. Publikace také obsahuje instruktážní videa a
názorné fotografie a ilustrace. Publikaci naleznete na www.vademecumproneslysici.cz.
Milena Čámková
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Videa z festivalu Oty Hofmana
Na webových stránkách MTD i webových stránkách školy lze zhlédnout dokončená videa
z festivalu. Všechna videa jsou ve znakovém jazyce, jsou opatřena titulky a letos poprvé i dabingem.
Podívat se můžete na Festivalové deníky a rozhovory s festivalovými hosty.

Zprávičky ČT:D
Štáb MTD vytvořil další dvě reportáže pro Zprávičky. Na obou reportážích se vedle žáků ZŠ
podíleli také studenti SŠ.
Reportáž Tamary Zúdorové z European talent Show ve Stockholmu byla odvysílána 3. prosince.

Připravili jsme také reportáž z natáčení nové vánoční pohádky pro neslyšící. Pohádka se jmenuje
Nejkrásnější dar a bude vysílána 20. a 26. prosince na ČT.

Další novinky
V MTD začaly přípravy nového hraného filmu. Po dokončení by se mohl účastnit v příštím
roce některé z filmových přehlídek.
Na webových stránkách MTD i webových stránkách školy je nově k vidění pohádka Sedm kůzlátek a
video z turistického kurzu střední školy.

Text: Leoš Procházka, Fotografie: MTD

14

15

Dne 13. 12. se děti z naší školy zúčastnily výstavy České Vánoce v Národopisném muzeu
na Praze 5. Vyslechly si vyprávění o vánočních tradicích a zvycích, prohlédly si starodávný betlém a
každé si mohlo vyrobit svoji ozdobu na stromeček.

Mikuláš, strašidelní čerti a milí andělé navštívili naše třídy a přinesli dětem nadílku.
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Cílem tradiční předvánoční vycházky III.A byla vánoční výstava v podzemí Betlémské kaple.
Tématem výstavy je letos Jak se kdysi topilo a svítilo, tak se děti i leccos zajímavého dozvěděly.
Potom se děti ještě jako každý rok podívaly na vánoční strom na Staroměstském náměstí.
Nejvíce je ale zaujal živý betlém se zvířaty.
Eva Chudomelová

28. 11. jsme se s dětmi připravovali na blížící se vánoční trhy, kde budeme opět prodávat.
Připravili jsme různé maličkosti k prodeji, například oříšky v medu, které se dají použít třeba do jogurtu nebo jíst v kombinaci se sušeným ovocem. Také jsme vyráběli různé dřevěné ozdobičky
na vánoční stromečky. Dětem se to moc líbilo a nemohly se dočkat, až budou na trzích prodávat.
Milan Fritz /přeložila Jitka Kubištová/

…A takhle se na trhy připravovali žáci V. A:
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Jako každoročně jsme s dětmi z internátu prodávali na školních trzích. Trhy ve škole probíhají
vždy od 1. 12. a končí těsně před Vánocemi. Střídají se na nich jednotlivé třídy podle rozpisu, který
udělá paní ředitelka ve spolupráci s paní zástupkyní. My vychovatelé pak vždy prodáváme u toho
stánku, podle toho, do které třídy chodí naše děti. Například, pokud jsou moje internátní děti zařazeny do třídy Moniky Novotné a Milady Konvalinové, převezmeme prodej na stánku zrovna my.
Na vánočních trzích se prodávají opravdu různé věci. Třeba moje děti umí báječně péct, proto je
jejich pečivo vždy bleskurychle vyprodané. Letos to například byly banánové koláčky s oříšky. To
lidem opravdu chutnalo a hned se po nich slehla zem. Každoročně se nám podaří vydělat na trzích
spoustu peněz pro děti. Pokud budou také velikonoční trhy, určitě se zúčastníme. Popřípadě se
budeme těšit na další vánoční trhy příští rok. Určitě si je nenecháme ujít. Celkově musím říct, že vánoční trhy probíhají opravdu v krásné atmosféře, příjemně si popovídáte s kolegy a navíc si u toho
děti procvičí počty, když musí lidem vracet peníze. V matematice se totiž potřebují pořád vzdělávat.
Jiří Kolíska /přeložila Jitka Kubištová/
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 Vánoční prázdniny si užijeme ve dnech 23. 12. 2017. až 2. 1. 2018. Zpátky do školy půjdeme 3. 1. 2018
 Připravujeme školu v přírodě od 25. 1. - 1. 2. 2018 na Richtrových boudách v Krkonoších
 31. 1. 2018 nás čeká zpráva pro rodiče o našem dosavadním snažení - pololetní vysvědčení
 2. 2. pak jednodenní pololetní prázdniny, na které hned navazují jarní prázdniny od 5. 2. do 11. 2. 2018
 Další číslo Školního zpravodaje vyjde počátkem března a přinese zprávy o událostech v měsících lednu
a únoru 2018

Pozvánka na MATURITNÍ PLES naší střední školy:
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Milí učitelé, žáci, studenti, rodičové a všichni ostatní. Rádi bychom vás poprosili o zasílání všech možných
příspěvků, které byste rádi ve Školním zpravodaji viděli.
Příspěvky mohou být zaslány i formou videa ve znakovém jazyce.
Rádi je v Ulicentru přeložíme.
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