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Milí čtenáři,





















přinášíme Vám nové číslo Školního zpravodaje.
Je to druhé číslo v roce 2017, které Vás informuje
o všech významných událostech v měsících únoru a
březnu, o kterých jste mně napsali a podělili se tak
s ostatními o své zážitky a o fotografie.
Doufám, že Vám jeho čtení zpříjemní Váš volný
čas a fotografie připomenou pěkné okamžiky.
Ladislav Doležel
PS
Budu rád, když i nadále budete ostatní
informovat o událostech v naší škole. Těším se
na všechny Vaše nové příspěvky a fotografie.
Můj mail:
ladislav.dolezel@vymolova.cz
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Zimní škola v přírodě
Tancování s Klárou Herčíkovou
Přednáška o historii naší školy
Cestování po Indii
Přednáška o exotických zvířatech
Tradiční masopustní karneval
Přednáška o Islandu
Autodílna v knihovně Ulicentra
Akce školní družiny
Pantomima pro děti
Jóga S Petrou Špindlerovou
Velikonoční odpoledne s Lukoilem
Co je nového v okolí školy
Co nového v MTD
Velikonoční trhy
Plackování
Přípravný kurz na SŠ
Velikonoční sportovní zápasy
Sportovní úspěch v Brně
Co připravujeme
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Od 30. ledna do 3. února jsme byli na horách. Zúčastnilo se 17 dětí a 8 dospělých. Měli jsme sraz na
Černém Mostě. Jeli jsme autobusem s dospělými do Krkonoš. V Peci pod Sněžkou jsme vystoupili. Potom jsme šli
pěšky 4 km do kopce. Bylo hodně daleko do Richtrových bud. Tři děti nelyžovaly, ale zkusily lyžovat, saně a
sněžnice. Hlavním vedoucím byl Milan Fritz. Zdravotnice byla Eva Henkrichová. Instruktory byli Markéta Spilková a
Leoš Procházka.
PONDĚLÍ
V pondělí děti byly rozděleny do dvou skupin a začaly se učit lyžovat.
ÚTERÝ
Někteří kluci dostali trest, protože si vzali lyže a utekli na svah. Nesměli dopoledne lyžovat. Šli sáňkovat a ostatní
se učili lyžovat. Večeřeli jsme kuřecí řízek. Večer byla módní přehlídka! Ale ne. Holky nám ukázaly, jak se správně
obléct na lyže.
STŘEDA
Odpoledne někteří šli na vysokou horu Výrovku. Odpočívali jsme v chatě Výrovce. Koupili jsme si brambůrky a
nápoje. Zpátky jsme jeli na saních 1,5 km dolů do naší chaty!!! Večer jsme odpočívali
v horké sauně s 80° teplotou. Potom jsme na sebe nalévali ledovou vodou z vědra.
ČTVRTEK
Dopoledne jsme připravili závod lyžování. Bylo krásné počasí. Měli jsme radost, že vidíme Ještěd, ale byli jsme
hloupí, protože to byla Černá hora. Závod vyhrála Sandra Čechovská. Na 2. místě byla Tamara Zúdorová a třetí
Robin Svozil. U mladších žáků první byl Maxim Kulda, druhý Tomáš Munťan a třetí Tereza Klímová. Odpoledne
jsme ještě šli na Výrovku. Opět jsme jeli na saních 1,5 km do naší chaty. Potom jsme připravili kufry. Večer bylo
promítání fotek a videí. Dostali jsme zmrzlinový pohár.
Robin Svozil, Aldo Paptistella,
PÁTEK
VIII. třída
V pátek jsme jeli na saních 4 km do Pece pod Sněžkou. Jeli jsme autobusem do Prahy.
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V úterý 14. 2. 2017 se konal další taneční workshop s Klárou Herčíkovou. Tato lekce probíhala podobně
jako ty předchozí. Děti se při tanci pořádně rozpohybovaly, rozcvičily a zadováděly si. Také cvičily ve dvojicích a
na závěr i vleže. Bylo to prima!
Lucie Lešková (přeložila Jitka Kubištová)
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V pátek 17. 2. 2017 proběhla přednáška Petra Pánka.
Ano, asi je vám povědomá. Byla to, pro velký sukces, opakovaná
přednáška z našich výročních listopadových oslav. Její opakování
si vyžádali někteří pedagogové naší školy. A není divu. Petr je,
kromě jiného, také velmi pečlivý historik. V dějinách českých
neslyšících se orientuje jako málokdo jiný. Asi jste měli možnost
navštívit některé jeho přednášky či číst jeho články, namátkou
o historii neslyšících sportovců, o historii tlumočení u nás,
o školském řádu sester de Notre Dame vzdělávajících neslyšící
v české kotlině a dalších. Petrovy prezentace mají jednu
důležitou přidanou hodnotu. Je z nich cítit jeho naprostá úcta
vůči českým neslyšícím.
No, a taky je Petr velice pečlivý, takže za jeho přednáškami jsou hodiny práce v archivech strávené
rešeršemi dobových tiskovin, videí a fotomateriálů, rozhovorů s pamětníky… Možná proto přednášku navštívili i
neslyšící senioři, absolventi naší školy. Někteří měli v sále vnuky, které si předtím vyzvedli v družině… Oni jí dodali
autenticitu. Oni dodávali svými vzpomínkami přednášce krásnou atmosféru.
Petr to vzal z gruntu. Začal fotografiemi starých
Radlic, pak se přesunul do Kateřinské 25, kde naše škola
dříve sídlila. Potom promluvil o politických událostech,
které vedly ke stavbě budovy v Radlicích. O profesoru
Výmolovi.
O prvních (nejen) ředitelích této školy. O tom, co se
se školou stalo v době II. sv. války. Už víme, kde byla svého
času márnice a kde zase kinosál… A co se dělo s vyučujícími
po osmačtyřicátém roce…
(FOTOGRAFIE JSOU Z PŘEDNÁŠKY Z LISTOPADOVÝCH
OSLAV 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ NAŠÍ ŠKOLY)
Bylo toho moc a bylo to krásné, srdečné a poučné! Já jen přidám dva náměty k přemýšlení vzešlé
z přednášky. Ten první je lehčího žánru. Měli jsme s kolegy ze SŠ na sobě trička, která jsme si v listopadu na vlastní
náklady nechali potisknout historickými fotografiemi školy… Někteří senioři se ptali, kde si je mohou koupit?
A kdesi koupí kalendáře a další upomínkové předměty? Ten druhý námět je od Petra. Zmínil jej v přednášce a mě
zaujal.Nebylo by hezké, kdybychom jako škola iniciovali instalování pamětní desky na, dodnes stojícím, domě
v Kateřinské 25?
Fedor Krajčík
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V pondělí 20. 2. proběhla v knihovně Ulicentra přednáška Milana Fritze o cestování po Indii, kam se svou
manželkou vydali o minulých prázdninách na svatební cestu.
Děti nejprve na mapě světa hledaly, kde je naše republika a kde se nachází Indie. Cesta letadlem
do hlavního města Dillí trvala deset hodin. Po prohlídce města se nejdříve vydali na sever do hor. Dostali se až
do výšky kolem 5 000 m (to je výš, než nejvyšší vrchol Evropy). V této výšce se jim hůře dýchalo a bolela je i hlava.
V horách pozorovali malé hlodavce podobné morčatům.
Později se vydali k jihu přes známý chrám Tádž Mahal a červené město Jaipur až docestovali k moři.
Poznávali život Indů, této druhé nejlidnatější země světa, kde žije kolem 1,2 miliardy obyvatel. Navštívili indické
domácnosti, kde seděli s hostiteli na koberci a viděli, že běžní Indové nemají stůl ani židle jako my. Také oblečení
se liší od našeho, ženy nosí dlouhé hodně barevné šaty a v oblečení se chodí i koupat do moře. Zboží a jídlo se
prodává na trzích. Na ulicích se potulují volně krávy, které jsou posvátné a nesmí se jim ublížit. Viděli také volně
žijící opice.
Indické jídlo je většinou bezmasé podávané se zeleninou a silně pálivými omáčkami. Účastníci přednášky
také viděli několik filmových záběrů ukazujících život na ulici nebo vystoupení tanečnic.
Přednáška se dětem moc líbila a na závěr měly spoustu zvídavých otázek.
Ladislav Doležel
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Následující den 21. 2. se konala přednáška Martina Kuldy o zvířatech. Díky skvělému vyprávění Martina
byly děti neuvěřitelně natěšené na další a další informace. Strašně moc je to bavilo! Martin používal hodně
příkladů, což bylo pro děti senzační. Například uvedl váhu hrocha a připodobnil ji k váze osmi set osob. Také
dětem vysvětloval, že i když zvířata - jako třeba hroši – vypadají roztomile, ve skutečně jsou velmi nebezpečné!
Dětem se to opravdu moc líbilo a hned se ptaly, kdy bude další přednáška. Příště by mohla být třeba na téma
domácí zvířata. Jistě by Martin dokázal najít nějaké zajímavosti, které by děti bavily.
Milan Fritz (přeložila Jitka Kubištová)
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Ve středu 22. 2. 2017 se v klubovně školy konal tradiční masopustní karneval. A jaké jsme si připravili masky
vidíte na fotografiích.
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Dne 27. 2. 2017 se konala u nás ve škole přednáška o Islandu. Trvala celkem asi hodinu. Pro děti to bylo
hrozně moc zajímavé. Po jejím skončení se mě totiž hned děti ptaly, jak je možné, že v létě svítí na Islandu tak
dlouho sluníčko a že noci jsou tak krátké? Vysvětloval jsem jim, že to záleží na poloze Země vůči Slunci a že v zimě
je to zase naopak, tedy noci tam jsou dlouhé a dny velmi krátké. Pro děti to byl podnět k přemýšlení. Mají sice
ve škole zeměpis, kde se toto učivo učí, ale bylo pro ně hrozně zajímavé uvědomit si, jaké to má na Islandu
následky. Tak jsme si to aspoň hezky vysvětlili. Také se mě po přednášce ptaly, jestli v Čechách máme také gejzíry.
Já jsem říkal, že u nás je nemáme, že je můžeme vidět jen v cizině – buď na tom Islandu, nebo třeba na Novém
Zélandu. Myslím, že se to dětem moc líbilo.
Z mého pohledu jsou pro děti cestovatelské přednášky nejlepší. Děti to baví a navíc jich na přednášky
chodí opravdu hodně. Bylo také hezké, že se přišla podívat paní ze sponzorské firmy ČSOB. Té se přednáška také
líbila – alespoň dle jejích slov. Ona totiž byla také na dovolené na Islandu. Na závěr pak dětem rozdala bonbóny,
tak z toho měly radost. Příště by si určitě přály další cestopisnou přednášku.
Jiří Kolíska (přeložila Jitka Kubištová)
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Další velmi pěknou akci pro skupiny mladších dětí připravila Anežka Náhlíková z knihovny. Vyrábění
pomůcek – zařízení „autodílny“ a loutek se věnovala už dlouho dopředu.
Když přišly děti
7. 3. do knihovny, nejprve jim paní učitelka Markéta Spilková vyprávěla příběh podle dětské knížky „Jak si postavit
auto“. Vyprávění děti hodně prožívaly. Potom děti musely vyluštit, kde se auto ukrývá a přitom plnit různé úkoly.
Auto bylo nalezeno a radost dětí byla veliká. Na závěr si děti ještě s hračkami pohrály. Mnohé z nich rády využijí
možnosti se k hračkám z příběhu vrátit, jsou v knihovně stále k dispozici. Děkujeme paní knihovnici za přípravu
celé akce, která byla časově velmi náročná a Markétě Spilkové za krásné vyprávění. Celá akce se dětem velmi
líbila.
Eva Chudomelová

Akce Autodílny se také zúčastnily ve dnech 6. 3. - III. třída logo, 27. 3. - IV. třída logo a 28. 3. - obě IV. třídy
neslyšících.
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Ve středu 15. 2. 2017 jsme byli s dětmi na výstavě Obří oceán. Ta se nachází na Andělu a lze na ní spatřit
různé modely mořských živočichů. Například je tam model žraloka a ihned vedle něj je puštěná televize, na které
se promítají snímky ze života žraloků. Mohli jsme si tak přiblížit, jak vypadá žraločí život v moři, čím se stravuje a
podobně. Vedle na banneru jsme si také přečetli, jaká je délka jeho života, kolik váží, čím se stravuje či v jakých
oblastech žije.
Takto jsme se mohli něco dozvědět asi o 12 různých mořských živočiších – například
o delfínech, chobotnicích a dalších. Děti si vůbec neuměly představit, že jsou tito mořští živočichové tak obrovští.
Původně si myslely, že to jsou prostě klasické malé rybky. Když se pak dozvěděly, kolik měří metrů či kolik tun váží,
byly úplně v šoku. Opravdu to bylo velmi zajímavé. Potom jsme byli i v interaktivní části výstavy, kde byl život
mořských živočichů zachycen zvukově, ale to děti samozřejmě neslyšely. Mohly si ale půjčit speciální brýle, díky
kterým se ocitly v podstatě uprostřed oceánu a mohly vnímat živočichy přímo kolem sebe. Měly pak pocit, jakoby
skutečně plavaly v oceánu!
Lucie Lešková (přeložila Jitka Kubištová)
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20. března jsme jako každoročně šli s dětmi na Matějskou pouť na Výstaviště v Holešovicích. Využili jsme
toho, že ten den bylo vstupné pro zdravotně postižené zdarma. Děti to moc bavilo. Měli jsme štěstí, že tam ani
nebylo moc lidí, takže si děti mohly vyzkoušet různé atrakce, hlavně různé kolotoče a jiné! Dokonce i ty hodně
náročné atrakce děti zvládly a moc se jim to líbilo. Taky děti hodně bavila strašidelná cesta, kde nastoupily
do vagónu, který projížděl tmavými chodbami s různými strašidelnými prvky.
Milan Fritz (přeložila Jitka Kubištová)

V únoru bylo často venku ošklivé počasí, navíc byla zima a tak jsme se s dětmi rozhodli, že budeme
vyrábět ptačí budku. Děti se samy podílely na výrobě budky – pilovaly dřevo, šroubovaly vše potřebné, vyřezávaly
otvor pro ptáčky i přidělaly střechu. Je pravda, že jsme jí vyráběli dlouho – po chvilkách asi měsíc. Na začátku
března jsme ji pověsili na strom před školu u hlavní brány. Děti měly velkou radost z toho, že se jim to celé
povedlo. Odměnou jim bude i to, že třeba v budoucnu se tam nějaký pták uhnízdí i se svými mláďaty. Děti byly
opravdu moc šikovné, ruční práci mají moc rády a šlo jim to pěkně od ruky. Já jsem tam byl pouze jako poradce,
vše ostatní už zvládly samy.
Milan Fritz (přeložila Jitka Kubištová)
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I v březnu jsme byli s družinou (II.A, IV.A, IV.B) velmi
aktivní. Hned ze začátku měsíce, tj. 7. 3. jsme bylI s dětmi
na Lasergame na Andělu. Děti už tam hrozně dlouho chtěly jít.
Díky tomu, že jsme vybraly nějaké peníze na trzích a že si děti
ještě něco doplatily, jsme se mohli zúčastnit! Hráli jsme tak přes
půl hodiny. Děti se na místě rozdělily do dvou skupiny. Nakonec
vyhrála skupina modrých. I děti, které nevyhrály, měly ale radost.
Moc je to bavilo a chtěly by jít příště zase.
Milan Fritz (přeložila Jitka Kubištová)

Ve středu 29. 3. se konal workshop výroba her a hraček. Děti si mohly vybrat ze tří různých aktivit, které je
nejvíce zaujaly. U prvního stolečku se vyráběl střílecí nástroj ze špátlí. To samozřejmě děti upoutalo nejvíc!
U druhého stolu se vyráběly taneční pomůcky. Ty oslovily hlavně děvčata, která si tak mohla vyrobit dřevěnou
rukojeť ozdobenou mašličkami na tančení. U dalšího stolu se pak vyrábělo látkové pexeso. Tam bylo zase prima,
že děti mohly hrát pexeso nejen pomocí zraku, ale také hmatem. Každá dvojice byla totiž poskládaná z jiného
materiálu. Děti to vše tak bavilo, že i po skončení semináře střílely míčky všude po škole a dívky zase tančily jako
víly. Tímto chceme i poděkovat slečně praktikantce, která si celou akci pěkně připravila.
Milan Fritz (přeložila Jitka Kubištová)
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Čtvrteční (23. 3.) workshop s Katkou Votočkovou byl veselý, hravý a inspirativní. Pantomima u dětí rozvíjí
jejich přirozený projev a vystupování a podporuje fantazii a představivost.
Díky pantomimě se mohou ocitnout na planetě lízátek, robotů, klaunů nebo pirátů. Všeho, co si jen
dokážou představit nebo pomocí svého těla, gest a mimiky projevit beze slov svoje emoce (např. radost, strach,
vztek, překvapení...). Mohou venčit pejska nebo připravit pro kamaráda lahodný koktejl. Fantazii se meze
nekladou :-)
Pantomima se u dětí těší velké oblibě, což dokazuje i to, že se na ni přihlásilo 18 dětí
z logopedických tříd naší školy.
DĚKUJEME a těšíme se zase příště.
Bára Nosková

Ve čtvrtek 23. 3. se konala další pantomima s paní Votočkovou. Nejprve se děti pořádně rozehřály a
rozcvičily a potom už je čekal trénink pantomimy. Například pantomimicky předváděly práci barmana. Nejprve
barman namíchal nějaký drink, který ale nebyl moc dobrý, a tak se musel ke své práci vrátit a drink nějak vylepšit.
Opravdu se to dětem moc líbilo a zase je to bavilo.
Milan Fritz (přeložila Jitka Kubištová)
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Dne 30. 3. se u nás ve škole konala lekce jógy pro děti. Tu vedla slavná herečka Petra Špindlerová. Na její
hodinu se přihlásil rekordní počet dětí. Všechny byly po skončení lekce natěšené! Petra slíbila, že se k nám do
školy ještě někdy vrátí a ráda se opět setká s našimi dětmi. Tentokrát bude ale ve skupince maximálně 6 dětí, aby
si to všechny víc intenzivně užily! Děkujeme také Fedoru Krajčíkovi, který na akci tlumočil.
Jitka Kubištová
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V úterý 28. března 2017 v naší škole proběhlo odpoledne s názvem „Velikonoční dílničky“. Děti ze školní
družiny a internátu vyráběly papírové ovečky, pekly velikonoční pečivo a venku hledaly papírová vejce, která
následně vyzdobovaly.
Při práci s dětmi nám pomáhali pracovníci z naší sponzorské firmy Lukoil, kterým moc děkujeme.

V úterý 11. dubna 2017 budeme prezentovat naší školu v prostorách Lukoilu výrobky našich žáků.
text Lucie Kábelová, foto Jiří Kolíska
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Jistě jste si všimli, že za školou už nemáme vysoké topoly. Byly staré asi jako škola, a to je
u topolů vysoký věk. Proto paní ředitelka objednala prohlídku stromů odborníkem. Odborník doporučil stromy
porazit. Při velkém větru by se mohla ulomit nějaká větev nebo dokonce by mohl spadnout celý strom a někoho
zranit.
Porazit strom blízko budovy není jednoduché. Pozorovali jsme z okna, jak se to dělá. Muži vylezli nahoru
na strom přivázaní na laně a po částech strom od špičky postupně odřezávali a na laně spouštěli dolů.
Před školou byly poraženy také staré jabloně. Brzy je nahradí nové stromy – okrasné slivoně /sakury/ a
méně známý muchovník stromovitý /indiánské borůvky/. Budou zdobit okolí školy na jaře růžovými a bílými květy
a na podzim zlatými a červenými listy. Už se na tu krásu těšíme!
Eva Chudomelová

Co se staví blízko školy
Na podzim 2016 jsme se divili, proč se najednou okolo cesty od metra do školy kácí stromy a vysekávají
keře. Je to proto, že nad silnicí se staví druhá budova ČSOB /České obchodní banky/.
Budova bude postavena na pilotech a částečně bude zahloubena do svahu. Na konci roku 2018 by v ní
mělo začít pracovat 1400 zaměstnanců.
Takto by měla hotová budova vypadat:
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Začátek stavby na podzim 2016. Keře a stromy okolo cesty do školy už jsou pryč.

Stavební jáma je hluboká,
a proto na stavbě vznikl nový kopec.

Stavba má obrovskou rozlohu.
text a foto: Eva Chudomelová
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Ať žije Hurvínek
Muzeum hlavního města připravilo výstavu k 90. narozeninám nejmenšího Čecha, Hurvínka. Štáb MTD
(Tamara Zúdorová, Sandra Čechovská a Laura Svozilová) navštívil komentovanou prohlídku výstavy určenou
neslyšícím dětem a jejich rodičům a natočil zde reportáž, která byla odvysílána ve Zprávičkách na ČT:D 25. února.

Tučňáci v Rudolfinu
Štábu MTD (Tamara Zúdorová, Barchyn Toktomatová) bylo umožněno natočení reportáže ze zábavné
hudební laboratoře pro děti v Rudolfinu. K mikrofonu jsme si pozvali moderátora pořadu Pavla Lišku a dirigenta
Vojtěcha Jouzu. Reportáž byla odvysílána ve Zprávičkách 4. března.

Praha slyší neslyšící
Dne 13. dubna v odpoledních hodinách se MTD zúčastní multižánrového festivalu Praha slyší neslyšící
zaměřeného na prezentaci kultury českých neslyšících a propojování světů neslyšících a slyšících v Galerii Harfa.
Festival je součástí Týdne diverzity.

text a foto Leoš Procházka
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Od 3. do 12. dubna se v prostorách školy konají tradiční Velikonoční trhy, na kterých jednotlivé třídy
prezentují a nabízejí své velikonoční výrobky. Přikládám alespoň tři fotografie z prozatím proběhlých prezentací.

Velkým přáním dětí bylo zakoupit strojek na výrobu placek. Děti je teď mohou kreativně tvořit. Při prvních
pokusech je v knihovně Ulicentra fotograficky zachytil Jiří Kolíska.

foto: Jiří Kolíska

20

21

V pátek 31. 3. 2017 přijeli uchazeči o studium na naší škole a zkoušeli si praktickou část přijímacího řízení.
Byli pouze tři, ale zato jsme se jim s Andreou Krajčíkovou Kalců více věnovali. Celkem byli šikovní. Chlapci trochu
více. Dívka trochu zápasila s drátem. Tak uvidíme, jestli budou doma trénovat. Ke konci jsem odpovídal na různé
dotazy o internátu, výletech, materiálech a podobně. Už teď se na nás těší a určitě přijdou 12. 4. 2017.
Jan Ošmyk
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Dubnovou středu pátého od 5ti a čtvrtek šestého od 6ti byly sehrány za velmi příjemné atmosféry dva
zápasy. Ženy z naší školy se utkaly ve volejbale indoor a muži ve fotbale outdoor.
Učitelky, které mají sportovního ducha a chtěly se pobavit se studenty z naší střední školy, bohužel
nevytvořily svým počtem ani úplné družstvo. Proto jim středoškolačky, toužící po výhře, nasadily do týmu Pátou
kolonu v podobě spoluhráček ve volejbale ne příliš kovaných…  Výsledkem byla prohra učitelek a spol.
s výběrem SŠ 0:2 na sety. A putovní trofej se octla na rok v rukou studentek střední školy. Teprve potom
studentky milosrdně odvolaly svou Pátou kolonu a ve volejbale trojic dovolily svým učitelkám ochutnat také pocit
vítězství nad sítí. Hezký sportovní podvečer dokonce s několika diváky! Třeba přiláká za rok alespoň o tři
kolegyně více. A třeba získají od holek ze SŠ putovní trofej zase na rok pro sebe!

Dospělý mužský tým pro malou kopanou vznikl sestavou absolventa naší SŠ (dnes stále zubního technika),
nedávného kolegy, stávajícího vychovatele i žáka ZŠ (přesto zůstal tým dospělým).  Na malém hřišti se hrálo 4
proti 4em... Bylo na co koukat. Ve 40
minutách čisté hrací doby padlo 18 gólů,
tedy každé 2,2 minuty gól!
Nebudu vás napínat, vyhráli a
trofej na rok získali také středoškoláci!
Ale i učitelé bavili přítomné divačky a
diváky nádhernými góly, které padaly
po každých 13,3 minutách. Už jste se
dopočítali výsledku?
Přijďte se za rok také přidat.
Zahraje si úplně každý…!
Fedor Krajčík
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Závěrem poslední aktuální zpráva:
TURNAJ TŘÍ ŠKOL VE DVOU SPORTECH
Dobrý den,
tuto zprávu vytvářím velmi aktuálně, ve vlaku na cestě z Brna. Zúčastnili jsme se tam turnaje tří škol
pro neslyšící ve smíšeném volejbalu a florbalu. Teď se unavení vracíme do Prahy.
Bývalo zvykem, že se podobné zápasy odehrávaly ve Valmezu proti Brnu. Nyní si to prohodili a brněnská
škola pozvala ještě nás – pražskou školu z Radlic. O organizaci se postaral Marek Bednařík z brněnské školy.
Hrála smíšená družstva, zajímavě upravená. V šestkovém volejbalu mohli hrát maximálně tři kluci a
minimálně tedy alespoň 3 holky. Florbal se hrál s minimálně dvěma dívkami, tedy brankář, dvě hráčky a dva hráči
v poli.
Začínalo se volejbalem. Porazili jsme Valmez 2:0, potom i Brno 2:0 a Valmez hrál s Brnem 2:0. Volejbal
jsme tedy vyhráli my se 4 body, druhý Valmez měl 2 a Brno 0 bodů.
Po půlhodinové přestávce se pokračovalo florbalem. V prvním zápase jsme remizovali s Valašským
Meziříčím 3:3. Potom jsme smetli Brno 11:4 a Valmez rozdrtil Brno 10:1. Na 1.-2. místě jsme se tedy umístili my a
Valmez shodně s 5 body, i když oni měli lepší skóre, třetí Brno mělo nula bodů. Celkově jsme tedy vyhráli my.
Jsme MISTŘI!
Jako hlavní cenu jsme vyhráli výborný dort upečený v brněnské kavárně neslyšících
U Žambocha. Děkujeme hlavnímu organizátorovi Markovi Bednaříkovi za pěknou akci a těšíme se
na setkání zase třeba za rok!  Na shledanou.
Zprávu vytvořil: Radim Hartoš, 3. ročník SŠ, z ČZJ přeložil: Fedor Krajčík

florbal - hra 1, 2, 3
volejbal - hra

společná florbalová

společná volejbalová

celkoví vítězi
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 V sobotu 8. 4. 2017 od 9:00 do 14:00 se bude konat zápis do prvních tříd ZŠ. V pondělí 10. 4. pokračování
zápisu od 13:00 do 17:00.
 Velikonoční prázdniny budou od čtvrtka 13. dubna do pondělí 17. dubna 2017.
 Návštěva Anežského kláštera (U milosrdných 17, Praha 1 – Staré Město) s programem: Na svatého Jiří
vylézají hadi a štíři. Koná se 19. 4. 2017 od 10:00 do 12:00 pro neslyšící třídy (II., IV. a VII. třída); tlumočí:
Naďa Hynková Dingová a 20. 4. 2017 od 10:00 – 12:00 pro logopedické třídy (I., II. a IV. třída)
Vstupné je 60 Kč/dítě (minimum 20 dětí)
 26. 4. navštíví školu studenti z anglického Prestonu. Od 13:00 do 16:00 proběhne workshop dramatické
výchovy.
 Zápis do mateřské školy proběhne v pátek 5. 5. od 13:00 – 17:00 a v sobotu 6. 5. od 9:00 do 14:00.
 Během května a června se uskuteční plavecký výcvik pro žáky I. – III. tříd ZŠ a děti z MŠ.
 Na pondělí 15. 5. se chystá další cestovatelská přednáška - tentokrát vás čeká návštěva Korei.
 Začátkem června oslavíme Mezinárodní den dětí s patronací C&W.
 Ke konci školního roku se žáci zúčastní Celostátních sportovní her sluchově postižené mládeže a dalších
sportovních aktivit s M. Spilkovou a F. Krajčíkem. Fedor Krajčík nás informuje: 20.5. - MČR v atletice Olomouc - počítám se všemi dětmi, co navštěvují sportovní kroužek včetně Vanesky a vezmu i některé
menší děti. Dále nás čeká-Juniorský maraton Run Czech, sportovní hry a nějaké vody...
 Ke konci školního roku jednotlivé třídy uskuteční plánované školní výlety.
Pozvánky na přednášky o nebezpečí na facebooku:

Aktuální fotografie z první přednášky
o nebezpečí facebooku od Jiřího Kolísky
od
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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.

Další číslo Školního zpravodaje vyjde koncem června 2017. Dočtete se o aktivitách v posledním čtvrtletí
školního roku, o kterých mi napíšete.

Školní zpravodaj
Vydává: Ulicentrum při SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5
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