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Milí čtenáři,
přinášíme Vám nové číslo Školního zpravodaje. Je to
první číslo v roce 2017, které Vás informuje
o všech významných událostech od konce listopadu
do konce ledna, 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 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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Setkání při oslavách výročí školy
Akademie k výročí školy
Přednáška o správném chování
Pantomima pro neslyšící děti
Mikuláš
Vánoční trhy
Vánoční dárky
Vánoční vycházka II.A
Šachová simultánka s velmistrem
Šachový školní turnaj
Projekt Sex a my
Les usíná-přednáška pro MŠ
SŠ na lyžování ve Francii
SŠ-soutěž zubních techniků
Výstava Lego kostek
II. ročník soutěže v bobování
Japonské vlaky
Co nového v MTD
Co připravujeme
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Naše škola oslavila 90. narozeniny na konci listopadu roku 2016. Školu navštívil nečekaně velký počet
bývalých žáků i bývalých učitelů, kteří přišli na návštěvu školy. Žáci i učitelé zavzpomínali na svá školní léta
u nástěnek s fotografiemi, jaké to bylo ve škole dříve. Potom si všichni prohlédli školu a její současné vybavení. Byli
překvapení, jak vypadá škola dnes. Všichni jsme si moc pěkně popovídali. Velký zájem bývalých učitelů a žáků byl
také o přednášku Petra Pánka o historii školy.
Pamatujete si na některé učitele?

Lada Chudomelová, Eva Chudomelová

pan inspektor Karel Kuchler

paníředitelka Jana Barešová

p.uč. Anuška Voženílková

p.uč. Marie Šašková

p.uč. Eva Chudomelová s žáky

p.uč.Lenka Kudláková

p.uč.Magda Šuchmanová

p.zástupkyně Drahuše Samcová

p.zástupkyně Nataša Jandusová

3

4

1926
2016

Hosté pozorně sledují přednášku Petra Pánka
o historii naší školy.
Kdo jste přednášku nestihli, máte možnost přijit
na ni znovu 17. února. Pozvánku najdete na konci
Zpravodaje.

Pod názvem Divadelní střípky proběhla v pátek 25. listopadu 2016 v Rock Café na Praze 1
přehlídka tvorby žáků, studentů a jejich učitelů. Stejná akce se ještě jednou opakovala před Vánocemi
v klubovně školy, kde si ji děti prohlédly z filmového záznamu. Z mnoha vystoupení nám paní učitelka Eva
Chudomelová poslala fotografie z vystoupení dětí z II.A v pohádce Tři prasátka a tanečního kroužku. Děkujeme.
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V polovině listopadu jsme si pro děti
připravili přednášku o tom, jak by se měly
chovat a co by naopak dělat neměly. Použili
jsme k tomu DVD, které vytvářely neslyšící
děti z Brna. Jsou na něm zachyceny různé
situace chování – a právě ty jsme dětem
pustili. Celkem jich bylo asi šest. Nejprve
jsme pustili ty scénky, kde se děti z nějakého
důvodu chovaly špatně. Následně jsme děti
poprosili, aby scénku zhodnotily. Zajímavé
bylo, že děti věděly, co je na videu špatně.
Hned poté jsme jim pustili další video, které
již obsahovalo správné chování. Když se děti
dodívaly na všechna videa, následoval
workshop, při kterém jsme s dětmi
diskutovali o vhodném a nevhodném
chování.
Myslím, že přednáška splnila svůj účel a ještě to bylo pro děti velmi zajímavé, protože se mohly zábavnou
formou dozvědět, jak se mají v různých situacích adekvátně chovat.
Lucie Lešková (přeložila Jitka Kubištová)

Na začátku prosince opět dorazila do školy paní Kateřina Votočková. Na její workshop zaměřený na trénink
pantomimy dorazilo dokonce 13 neslyšících dětí! Jako první děti měly za úkol napodobit venčení psa. Pro děti to
bylo opravdu lehce pochopitelné a perfektně jim to šlo. Potom si děti ve dvojicích házely s imaginárním míčem.
Na závěr se děti věnovaly akrobacii. Učily se, že když budou mít úplně zpevněné tělo, dokážou dělat různé
akrobatické prvky. Celkově to bylo opravdu perfektní.
Lucie Lešková (přeložila Jitka Kubištová)
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Jako každoročně nás navštívil počátkem prosince Mikuláš s doprovodem. Děti ze II.A braly jeho návštěvu ve své
třídě hodně vážně.

Také letos se konaly ve vestibulu školy vánoční trhy. Družina II. a IV. třídy zde prodávala své výrobky
13. prosince. Předtím děti ale napekly výborné koláčky a připravily si štěstíčka, do kterých zabalily nejrůznější
dárečky. Jejich výrobky měly opravdu úspěch, protože se dařilo je prodat.
Milan Fritz (přeložila Jitka Kubištová)
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Rozbalování dárků nastalo 21. prosince.Když děti uviděly dárky, ihned se zběsile vrhly na jejich rozbalování!
Děti dostaly samé „větší“ dárky, například různé společenské hry, které se dají hrát i ve větším počtu osob. Jednou
z takových her byla například hra Hadi a žebříky, kde se děti přemísťují pomocí kostky po speciální podložce
položené na zemi. Děti také dostaly různé stavebnice, třeba na sestavení aut.
Milan Fritz (přeložila Jitka Kubištová)

Děti z II.A se tradičně před Vánoci vydaly na Vánoční výstavu na Betlémském náměstí, která se jim velmi
líbila. Potom ještě zamířily podle mapy na Staroměstské náměstí, kde se podívaly na orloj, vánoční strom a potěšily
se zvířaty v živém betlému.
Eva Chudomelová
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Ve středu 14. prosince se hrála u nás ve školní klubovně šachová simultánka s Martinem Petrem.
Mezinárodní velmistr Martin Petr je členem šachové reprezentace ČR a zároveň šachovým expertem České televize,
pro kterou moderuje pořad V šachu. Před simultánkou nám během přednášky přiblížil průběh mistrovství světa
v šachu, které se hrálo v listopadu v New Yorku mezi obhájcem titulu Norem Carlsenem a vyzývatelem Karjakinem
z Ruska. V následné šachové simultánce hrané současně proti 8 soupeřům zvítězil velmistr Petr 7x a jednou
remizoval.
Text a foto: Petr Pánek

Ve středu 25. ledna se hrálo na naší škole další kolo školního šachového turnaje. Tentokrát se zúčastnili tito
čtyři hráči: Jiřina Brabcová z Jablonce nad Nisou, Martin Najman, Šimon Sedláček a Petr Pánek.
Zde je konečný výsledek:
1. Pánek (5 bodů ze 6 možných)
2.-3. Brabcová a Najman (3/6)
4. Sedláček (1/6)
Další kolo sehrajeme na konci února, termín včas zveřejníme.
Petr Pánek
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I v listopadu a prosinci pokračovaly přednášky v rámci projektu Sex a my. Přednášky se uskutečnily
v mateřské škole, kde je vedl Sergej Josef Bovkun a Veronika Raflerová, na základní škole, kde byla stěžejní
přednášející Markéta Spilková a další externí spolupracovníci. Na střední škole pak vedla přednášky paní Tisová,
která přednáší na lékařské fakultě a zároveň pracuje v nemocnici na gynekologicko-porodnickém oddělení. Věříme,
že celý projekt se všem žákům a studentům líbil a že z něj načerpali mnoho informací. V příštím roce bohužel
projekt pokračovat nebude, protože nebyl podpořen, ale budeme se snažit projekt opět podat ve školním roce
2017/2018.
Jitka Kubištová
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Těsně před Vánocemi nás čekala další přednáška od Lesů hlavního města Prahy. Tentokrát to byla akce
s názvem Les usíná, která byla připravena pro naše nejmenší děti. Na děti čekalo i malé překvapení. Paní
přednášející s sebou do školy totiž přivezla živého kalouse. Děti si ho tak mohly pohladit a dokonce si ho vzít i
na ruku. Také se dozvěděly, jak tito noční ptáci žijí, čím se stravují a jak daleko umí otočit svou hlavu. Také si
zopakovaly, proč mohou mít ježci na zádech jablíčko a jak se jim tam dostane. Dětem se celá akce moc líbila, což
můžete posoudit i podle šťastných výrazů na fotografiích.
Jitka Kubištová
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Ve dnech 7. - 14. ledna 2017 probíhal pro studenty naší střední školy lyžařský výcvikový kurz v Savojských
Alpách. Krásné lyžařské středisko Vars se nachází ve výšce 1850 m. n. m. na pomezí Francie, Itálie a Švýcarska
s pěkným výhledem na nejvyšší alpskou horu Mont Blanc.
Celkem 17 studentů a dalších 20 neslyšících lyžařů z řad veřejnosti si užívalo lyžování na 185 kilometrech
sjezdovek za takřka „katalogového“ počasí. Začátečníci využili vynikajících terénů a krásně se rozlyžovali. Pokročilí
lyžaři se obohatili o nejnovější lyžařský styl - carving ve více jeho modifikacích (funcarving, freecarving aj.).
Lyžařské zájezdy do zahraničí mají i svůj důležitý sociální rozměr. Více než polovinu autobusu zaplnili rodiče,
absolventi i neslyšící lyžaři z řad veřejnosti. Studenti se pohybují v cizojazyčném prostředí. Poznávají kulturní
odlišnosti. A tak už vědí, že Francouzům plyne čas tak nějak pomaleji... Že ten megalibovej (pardon, ale tohle slovo
je teď fakt IN…) kluk na sjezdovce se dá sbalit na pouhá dvě slova bon jour! A že když zavolá česká holka na četníka
za volantem AJLAVJŮ, tak jí ještě s úsměvem zamává!  Někteří si z Francie přivezli nové jmenné znaky.
No, a jestli chcete vědět, jak se za jízdy podlézá čtyřsedačka na výstupní stanici lanovky, nebo jak chutná sýr
Beaufort vyrobený v sousedních savojských údolích, musíte se zeptat studentů… 
Text: Petr Pánek, Fedor Krajčík
Foto: Radim Hartoš
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Dne 17. 1. 2017 se na zdravotní škole v Ústí nad Labem konala celorepubliková soutěž v modelaci
anatomického tvaru zubů ve vosku. Brzo ráno tedy vyrazili pan učitel Ošmyk, vybrané studentky Karolína Dohnalová
a Veronika Šumanová, společně s tlumočníkem panem Krajčíkem směr Ústí. Po registraci začala soutěž malováním
okluzní plošky moláru. Pak se už jen modelovalo. V 16:00 musely být práce odevzdány a nastala práce pro přítomné
pedagogy a techniky z praxe. Hodnocení nebylo vůbec lehké, jelikož se práce lišily jen v malých detailech.
Soutěže se zúčastnilo 24 studentů ze všech dvanácti škol ČR a to dalo zabrat. Po konečném sečtení bodů
bylo následující den ohlášeno pořadí. I když jsme se umístili na konci, nebyla to prohra, ale poznatek, že se dá ještě
zlepšovat modelace ve výuce. Vždyť za rok se soutěž koná opět a my budeme opět u toho. Velké poděkování patří
tamní škole za organizaci celé soutěže, občerstvení a večerní program.
Jan Ošmyk
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Na této výstavě jsme byly 10. ledna. Děti to na ní hrozně moc bavilo, protože to nebyla výstava jednotlivých
součástek Lega, ale různých modelů velkých objektů. Například zde byly vystaveny modely Hvězdných válek,
různých pouťových atrakcí, farmy, byly zde zachyceny rodiny a podobně. Také tam byla herna, kam jsme s dětmi
ihned po prohlídce zamířili. Děti si zde mohly volně hrát. Nejvíce je bavila stavba z velkých kostek, ze které si každá
skupina postavila svůj hrad, a následně proti sobě obě skupiny bojovaly. Celkově to bylo moc pěkné.
Milan Fritz (přeložila Jitka Kubištová)

Již druhý ročník soutěže v bobování se konal12. ledna. Cílem akce bylo, aby děti sjely ve své kategorii kopec
co nejrychleji. Celkově se na třetím místě umístil Šimon Havlíček, na druhém místě skončil Miroslav Kamrla a první
místo obsadil Tomáš Munťan. Soutěže se zúčastnily hlavně děti z prvního stupně z družiny, a také nějací žáci
druhého stupně z družiny či internátu. Školka také nechyběla. Dětem se akce líbila, asi také proto, že dostaly mnoho
dárečku.
Milan Fritz (přeložila Jitka Kubištová)
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První únorovou středu v letošním roce zavítal k nám do školy Japonec Tetsuro Goda. Přišel, aby nám
povyprávěl nějaké zajímavosti o Japonsku a hlavně, aby nám přiblížil, jak vypadá systém japonské železniční
dopravy. Děti tak měly jedinečnou možnost zhlédnout fotografie různých vlaků. Například se dozvěděly, že sice
japonský rychlovlak - šinkanzen je o 20 km v hodině pomalejší než francouzské TGV, ale je mnohem bezpečnější.
Za celou dobu své existence, která činí přes 50 let, neměl nikdy žádnou nehodu a nikdo tedy nezemřel. Japonské
noční vlaky vypadají uvnitř zase velmi luxusně, jak jsme se ale dozvěděli, pro Evropany nejsou moc pohodlné,
protože postele uvnitř měří pouze 180cm! Průměrná výška Japonců je totiž jen 170 cm a průměrná váha 60 kg. A
víte co je to EKIBEN? Pokud ne, tak jste zaváhali, že jste na přednášku také nedorazili! ;-) Těšíme se na Vaši návštěvu
příště.
Jitka Kubištová
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Zprávičky
V prosinci byly odvysílány na ČT:D hned dvě naše reportáže. 12.12. to byla reportáž z oslav 90. výročí
založení školy (reportér Michael Veselý) a 20.12. reportáž o již druhé pohádce ČT ve znakovém jazyce pro neslyšící
Nepovedený čert (reportérka Tamara Zúdorová).

Kroužek MTD
V rámci kroužku MTD vzniklo několik videí, která jsou ke zhlédnutí na webových stránkách MTD – krátká
reportáž z natáčení ČT pro pořad Wifina s několika členy MTD, kteří účinkovali v pohádce Nepovedený čert, vánoční
a novoroční přání ve znakovém jazyce pro naše diváky a dvě krátká hraná videa „Žába a princezna“ a „Na úřadu“.

Připravujeme
o Z videí pořízených studenty na lyžařském výcviku ve francouzském středisku Vars připravujeme sestřih.
o Členům MTD byla nabídnuta účast na 2. ročníku kulturně vědecké akce Týden diverzity ve spolupráci se
studenty FFUK oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FFUK spojená s natáčením reportáže.
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 Ve dnech 30. 1. až 3. 2. se II., IV., VII., VIII. a IX. třída zúčastní zimní školy v přírodě s prvky lyžařského
výcviku.
 V pondělí 20. 2. 2017 od 16:15 vás Ulicentrum srdečně zve na přednášku Bc. Milana Fritze: Indie. Koná se
v knihovně školy Výmolova. Vstupné zdarma. Přednáška bude tlumočena do ČJ.
 Ve středu 22. 2. 2017 pořádáme v klubovně školy tradiční masopustní karneval. Chystejte si masky
 V pátek 24. 2. 2017 9:00 – 16:00 chystáme Den otevřených dveří na ZŠ.
 V průběhu února a března proběhne v knihovně akce s názvem Autodílna. Děti si vyslechnou příběh
o vrabčákovi a krysákovi a jejich úkolem bude pomoci jim najít jejich ukradené auto. Akce je určena
především pro 1. stupeň ZŠ.
 Jarní prázdniny proběhnou v týdnu 13. – 17. 3. 2017.
 V sobotu 8. 4. 2017 od 9:00 do 14:00 se bude konat zápis do prvních tříd.
 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)

Přednáška o historii naší školy
Věděli jste, že naše škola jako instituce funguje už rovných 100 let?
Že na tomto místě, kde teď naše škola stojí, bývala dříve mlékárna?
Že za 2. světové války tu byla vojenská nemocnice a márnice?
Že v r. 1948 se naše škola měla stěhovat do Sudet?
A proč si princezna Diana vybrala právě naši školu?
Budeme si prohlížet komentované fotografie ze stoleté historie
naší školy a povíme si něco o dalších zajímavých událostech a
osobnostech s naší školou spojených. Pustíme si také tři archivní
videa, nechte se překvapit!
Těší se na vás
Petr Pánek
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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.

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