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Milí čtenáři,
přinášíme Vám nové číslo Školního zpravodaje, poslední číslo ve školním roce 2016/2017. Autoři článků
Vás informují o událostech posledního čtvrtletí tohoto
školního roku, ale píšeme i o zimních sportovních aktivitách našich žáků, které se do uzávěrky dubnového
čísla už nevešly. Přes 150 fotografií, které ilustrují
popisované akce, Vám připomene prožité chvíle.
Doufám, že Vám čtení zpříjemní Váš volný čas.
Ladislav Doležel
PS
Následující číslo školního zpravodaje vyjde po prvních
dvou měsících nového školního roku. Budu se těšit
na všechny Vaše nové příspěvky a fotografie, se kterými se chcete podělit o zážitky s ostatními na stránkách našeho zpravodaje.
Můj mail:
ladislav.dolezel@vymolova.cz
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Sportovní úspěchy našich žáků
RUNCZECH Juniorský maraton
Sebeobrana KRAV MAGA
Návštěva Anežského kláštera
Čarodějnice
Výlet na Karlštejn
Dárky k Svátku matek
Výlet na Konopiště
Pantomima
Přednáška o Jižní Koreji
Výlet do Valašského Meziříčí
Čtení pohádky o pejscích
Myslíme na ostatní
Aktivity I. C
Výroba bezinkového sirupu
Rozloučení se svobodou kolegyně Báry
Přednáška o gynekologii a antikoncepci
Ulitoolympiáda
Šachový turnaj
Spanilá jízda po Vltavě
Družina na koupališti
Co nového v MTD?
Rok ve školní družině
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Výjimečně se prvním příspěvkem vracíme ještě do prvního pololetí školního roku. Paní učitelka Markéta
Spilková zpracovala zajímavý příspěvek o sportovních aktivitách našich žáků ZŠ. Byla by škoda jej nezveřejnit už
kvůli zúčastněným dětem a pěkným fotografiím. Třeba nás návrat do zasněžených Krkonoš trošku ochladí
v prázdninových vedrech 
S dětmi VII. a VIII. třídy jsme se domluvili, že hodiny tělesné výchovy občas zpestříme jinými aktivitami,
které přímo ve škole provozovat nemůžeme.
V listopadu jsme se vydali na umělou stěnu a za přítomnosti zkušeného neslyšícího instruktora si děti zkusily lézt. Přestože některé děti měly ze stěny respekt, dokázaly vylézt až nahoru. Děti se rozdělily do dvojic a tím se
naučily spolupracovat, a hlavně důvěřovat druhému při jištění. Dvě hodiny na stěně uplynuly jako voda a nikdo z
nich nechtěl odejít.
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Před Vánocemi jsme zkusili bojovou hru – laser game. Měli jsme dvě patnáctiminutové hry. Nejdřív jsme
se rozdělili do dvou skupin – dívčí (červenou) a chlapeckou (modrou). Bojovnost mají kluci již vrozenou, a tak samozřejmě přestříleli holky o 880 bodů. Děvčatům to však nevadilo, hru si spíše užívaly. V druhé hře jsme se již
postavili proti sobě (každý proti každému). Tam už byla hra napínavější. Každý si musel hlídat svoje pole. Na konci
se všichni tak zapotili, že pak rychle vypili půllitrové kofoly. Níže v tabulce můžete zhlédnout, kolik výstřelů a zasažených ran každý dostal.
Protivník

Počet zásahů druhým
(1.hra/2.hra)
30/56

Počet zásahů od druhých
(1.hra/2.hra)
9/37

Celkové skóre
(1.hra/2.hra)
2300/4380

Chaos
(Robin Svozil)
Commander
(Adrian Kovařík)
Elite
(Aldo Paptistella)
Hawk
(Samuel Kutílek)
Spartan
(učitelka Spilková)
Gladiator
(Tamka Zúdorová)
Ace
(Sany Čechovská)
Cyclone
(Laura Svozilová)

23/61

11/28

1820/4680

17/16

21/48

1200/1160

9/33

21/41

660/2440

7/58

12/41

500/4440

27/34

24/34

2240/2820

23/50

22/57

1680/4000

19/39

21/47

1360/2720

4/38

14/43

260/2800

Delta
(Lucy Michalčíková)

1/28

5/37

60/1960

Apocaliptico
(vychovatel Klein)
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V půlce ledna jsme si vyzkoušeli pravou zimu přímo v Praze. Hlavní město bylo pokryto sněhem, a tak jsme
sněhovou nadílku využili v rámci tělesné výchovy a sportovního kroužku. S dětmi ze IV.A a IV.B jsme vyběhli na
Dívčí hrady. Přímo na zasněženém poli jsme se protáhli a zahráli si s létajícím talířem. S dětmi z 2. stupně jsme
vytáhli saně a boby a malý svah pod školní hřištěm jim bohatě stačil k pořádné zábavě. Fotky s vysmátými dětmi
to mohou určitě prokázat.
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Před pololetními prázdninami jsme vyrazili do hor. Do nejvyššího pohoří České republiky, do Krkonoš.
Svah u Richtrových bud jsme měli jen pro sebe, a tak jsme si lyžování parádně vychutnali. Ti, kteří na lyžích stáli
poprvé, udělali velký pokrok. Poslední den zvládli sjet závod. Z tabulky můžete vyčíst, kdo byl nejrychlejší. Vítězům
sláva, poraženým čest! Některé děti se kochaly zimní krajinou ze sedadla saní či bob a byly maximálně spokojené.
Startovní
číslo

Závodník

1. kolo

2. kolo

Celkový
čas

Umístění

MLADŠÍ ŽÁCI
51

Damián Šivák

3:50,80

2:04,58

5:55,38

8.

52

Ondra Červenka

2:38,33

1:25,54

4:03,87

7.

53

Tereza Klímová

0:45,95

0:29,22

1:15,17

3.

55

Vanessa Šiváková

0:52,77

0:30,16

1:22,93

5.

56

Tomáš Munťan

0:41,98

0:25,09

1:07,05

2.

57

Šimon Havlíček

0:48,98

0:29,22

1:18,20

4.

58

Maxim Kulda

0:33,11

0:24,86

0:57,97

1.

59

André Rakušan

0:42,57

0:43,95

1:26,52

6.

STARŠÍ ŽÁCI
60

Laura Svozilová

0:46,64

0:33,82

1:20,46

6.

61

Sandra Čechovská

0:33,20

0:22,95

0:56,15

1.

62

Tamara Zúdorová

0:36,98

0:25,51

1:02,49

2.

63

Robin Svozil

0:41,58

0:25,61

1:07,19

3.

65

Štefan Samko

0:41,61

0:26,07

1:07,68

4.

66

Aldo Paptistella

0:36,26

0:33,70

1:09,96

5.

Sepsala: Markéta Spilková
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V dalších školních měsících děti nelenily a také sportovaly.
Po jarních prázdninách se v Koutech nad Desnou v Jeseníkách konaly důležité závody na lyžích. Proběhlo
Mistrovství České republiky v lyžování neslyšících, kam se přihlásili kluci z naší školy – Xavier Kulda z mateřské
školy bilingvální, jeho bratr Maxim z II. A a student střední zdravotnické školy Šimon Skopový. Těsně před soutěžemi se venku výrazně oteplilo, a tak sněhové podmínky už nebyly nejlepší. Přesto kluci závody ve dvou dnech
zvládli na výbornou a domů si přivezli trofeje. Malý Xavier překvapil všechny přítomné svojí šikovností a nebojácností, když všechny tyče, jak ve slalomu, tak v obřím slalomu, projel bezchybně a obsadil dvakrát 1. místo
v kategorii Myšáci. Maxim už měl ve své kategorii Přípravka větší konkurenci, a přesto se nedal. Odvezl si dva stříbrné pohárky z obřího slalomu a ze slalomu. Šimon jako jediný junior se musel začlenit mezi muže. V obřím slalomu bohužel minul tyč, ale další den ve slalomu vybojoval stříbrnou medaili.
Xavier

Maxim

Šimon

Myšáci na stupních vítězů

Přípravka už brala pohárky
Všichni účastníci pod závodní tratí
V Plzni byly opět, již podruhé, uspořádány školní plavecké závody Aprílová kachna. Naše výprava se
po loňských závodech rozrostla ze tří závodníků na sedm! Vodu v plzeňském bazénu ochutnala děvčata Sandra
Čechovská, Laura Svozilová, Tamara Zúdorová, pak kluci Lukáš Hamburg, Mirek Kamrla, Samuel Kutílek a Štefan
Samko. Holky pravidelně dochází na pondělní tréninky do bazénu pod naší školou a kluci se na závody připravovali
díky vychovatelům Jiřímu Kolískovi a Jaroslavu Kleinovi. Tréninky potvrdily všem lepší časy v těchto závodech.
Stříbrné medaile si přivezly Sandra za 50m volný způsob a Tamara za 50m prsa. Pak těmto děvčatům zbyla bramborová místa. Laura zaplavala v disciplíně prsa překvapivě dobrý čas a umístila se šestá. Naši kluci neudělali žádnou ostudu. Dali do toho maximum a výsledkem je umístění v polovině startovního pole. Štafeta ve složení Zúdorová, Hamburg, Samko a Čechovská předvedla nejlepší plavecké styly, jaké jsem kdy viděla, a skončili těsně
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pod stupni vítězů. Pro všechny to však bude motivace, aby se na červnových sportovních hrách předvedli ještě
lépe. Už se těšíme!

Příprava na start štafety
Spokojenost se štafetou

Samuel maká

Radost z medailí

Radlická výprava s kačenkou

Při úklidu kabinetu tělesné výchovy jsem narazila na starší propozice a výsledky Plavecko-běžeckého poháru, která je určena pro všechny školy v Praze a jsou otevření i handicapovaným sportovcům. V minulosti se jich
zúčastňovali Lukáš Brabec a Miroslav Bělík a pro tyto kluky to byla výborná zkušenost a zároveň „nadstandardní“
příprava na celostátní sportovní hry. Na internetu jsem zjistila, že závody pokračují, tak jsem neváhala a přihlásila
naše tři holky a dva kluky. Pro Tamaru, Sandru, Lauru, Štefana a Lukáše to byla obrovská výzva. 27. dubna jsme se
objevili v plaveckém bazénu na Zeleném pruhu, kde si zaplavali 50 metrů a podle časů byli seřazeni do pořadí
pro kilometrový běh v parku Dobeška. Zde bylo poznat, že děvčatům plavání jde lépe než vytrvalostní běh.
Do terénu vybíhaly téměř z poloviny startovního pole, doběhly však na posledních místech. Lukášovi běh jde velmi
dobře a neztratil se, v kategorii 6. a 7. třída doběhl dvanáctý z 28 žáků a Štefan osmnáctý. Dětem se však takový
závod zalíbil a přály si pokračovat. Z časových důvodů už nám to bohužel nevyšlo. Snad v dalším školním roce.

Čekání na start
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Připraveni

Statečně bojující Tamara

Společné selfie
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Do Olomouce, hostitelského města Mistrovství ČR atletiky neslyšících, z radlické školy vyrazila výprava
čtyř děvčat a dvou chlapců. V sobotu 20. května nám však počasí nepřálo, výrazně se ochladilo, a tak to všem přítomným účastníkům moc neprospívalo. I přes nepřízeň počasí se našim dětem podařilo nasbírat hodně medailí.
Nejúspěšnější atletkou naší výpravy byla Lucie Michalčíková, která se třemi zlatými v běhu na 60metrů, ve skoku
dalekém a v běhu na 800metrů, byla vyhlášena nejlepší sportovkyni v kategorii mladších žákyň. Dalším úspěšným
sportovcem byl Lukáš Hamburg, který z každé vlastní disciplíny přivezl medaili. Sandra Čechovská, Laura Svozilová,
Tamara Zúdorová a Dominik Červeňák se předvedli spíš osobními rekordy než medailemi.
Dominik

Plně soustředěná Tamara

Lauřina excelentní technika

Naše dívky uspěly ve skoku dalekém

Největší sportovní událost, na kterou se každý rok těší děti, jsou Celostátní sportovní hry sluchově postižených žáků. V letošním roce byla pořádající školou Praha-Ječná. Na tuto velkou akci se u nás více poctivě připravovala děvčata než chlapci a jejich úsilí jim také přinesla ovoce. Holky mi celkovým umístěním škol udělaly ohromnou radost, když skončily šesté z dvanácti zúčastněných škol. Trochu jim celkové umístění v atletice pokazili kluci,
když skončili až předposlední. Medaile těsně unikla Sandře, když svým výkonem ve vrhu koulí 7,26 metrů byla
čtvrtá. Je pravda, že za medailí zaostala až o metr, což je dost. Snad po prázdninách bude víc trénovat a mohla by
konečně vrhnout přes 8 metrů. Lucka hezky zabodovala v dálce, když postoupila do finále a v osmistovce potvrdila
svoji nejsilnější stránku a doběhla na hezkém šestém místě. Laura a Tamara také nezklamaly, vylepšily svoje osobní maxima. Dominik, Lukáš a Štefan se snažili, v některých disciplínách se polepšili, v některých zase ne. Největší
medailové naděje jsme si dělali u plavání. Musím poznamenat, že v závěru žáci dokázali předčít moje očekávání.
Doufala jsem ve dvě medaile, a nakonec se jim podařilo nasbírat tři medaile a pohár za 3. místo v celkovém hodnocení škol v plavání. Tamara a Sandra potvrdily svoje pozice favoritek. Tamara svým novým osobním rekordem
získala v 50 m prsa zlatou medaili. Laura v této disciplíně taky zabodovala skvěle. Na to, že pravidelně plave teprve
rok, se umístila sedmá, což je krásné. Náš benjamínek Samuel svým excelentním prsařským stylem otevřel ústa
všem přítomným
. Je to naše budoucnost. Lukáš předvedl solidní výkon a umístil se v polovině, což je také
pěkné. V disciplíně volný způsob torpédovala Sandra ke třetímu místu a Tamara se musela spokojit
s bramborovou medailí. Štefan nezklamal a doplaval dvanáctý. Největší drama jsme prožili ve štafetě 4 x 50 metrů. Složení zůstalo stejné, jelikož se v Aprílové kachně osvědčilo. Vyplatilo se, časově se polepšili a díky diskvalifikaci Brňanů jsme brali bronzové medaile. Pokud budou všichni v dalších letech ve svém úsilí pokračovat a výkonnostně půjdou nahoru, budou častěji stát na stupních vítězů nejen v plavání, ale i v atletice. K naší lítosti jsme se
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nemohli zúčastnit míčových soutěží kvůli nízkému počtu dětí. Výsledky a krásné fotografie můžete najít také
na Facebooku: https://www.facebook.com/53CSHSPZ/
Lucka ve své oblíbené disciplíně

Dominik vystartoval trochu pozdě

Štefan sleduje startéra štafety

Pokus Sandry o pokoření laťky

Praha - Výmolova na slavnostním zahájení

Lukáš patnáctistovku zaběhl velice pěkně

Hecování při štafetě
Zlatá Tamara
vylepšila osobák
o 3 vteřiny

Plavecká výprava bez Lukáše, který nám užutekl do sprchy
Zapsala: Markéta Spilková
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Milí kolegové, milí studenti,
naše škola letos uběhla maraton, tedy 42 km.! Jsem velmi pyšný na 10 statečných běžkyň a běžců, kteří
svými 4,2 kilometry přispěli k této události! Děkuji vám za reprezentaci školy! Byli jste v letošním 6. ročníku RunCzech juniorského maratonu zatím jediný tým neslyšících v ČR, který se odvážil to uběhnout!
V Praze a Středočeském kraji běželo na 80 smíšených týmů z cca 45 škol. Naše družstvo DeafRun se umístilo na 74. místě časem 3:48ˇ54, což je o tři minuty pomalejší čas oproti loňskému startu, kdy jsme se zúčastnili
poprvé. Výchozí podmínky všech škol ale nejsou srovnatelné. Např. my studenty nevybíráme do týmu z mnoha
desítek sportovců, ale běží vlastně každý, kdo má chuť! Ano, naši studenti běží dobrovolně! Navíc, v každém týmu
musí běžet alespoň 3 dívky. U nás jich běží šest!
Velmi děkuji i dvěma náhradnicím, které na poslední chvíli náš tým doplnily. A děkuji všem, kteří nám vyjádřili jakoukoli podporu. V chladném dni nás vaše energie na dálku hřála u srdcí...
Děkuji i organizátorům velmi pěkné akce pro školy. Účast týmů byla zdarma a ještě si každý odnesl tričko a
čelenku...
Tak příště do třetice všeho dobrého! Vyhlašuji na rok 2018 souboj s časem 3:30!
Fedor Krajčík
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Sebeobrana – Krav Maga se dětem 18. 4. moc líbila! Nejprve je totiž čekala teoretická část, ale ihned poté
si mohly vše samy vyzkoušet! To se jim moc líbilo, že mohly být aktivní a vše si zkusit. Na jiných teoretických přednáškách děti většinou neudrží dlouho pozornost a pořád se vrtí. Ale tato akce jim opravdu sedla. To se dalo poznat
také tak, že děti vůbec nezlobily! Potom se mnou děti také chtěly poměřit síly. Jsou určitě silnější než já. Celkově
jsou všechny praktické workshopy mnohem lepší než ty teoretické. Musíme dát další tipy na příští akce. Také bylo
skvělé, že lektor Krav Magy měl obrovskou trpělivost a že mu práce se všemi dětmi výborně šla! Také moc
děkujeme tlumočnici Nadě Hynkové Dingové – ta byla opravdu skvělá.
Jiří Kolíska /přeložila Jitka Kubištová/

Ve středu 19. 4. 2017 se žáci naší školy vydali do Anežského kláštera, kde
pro ně byl připraven program o svatém Jiřím tlumočený do znakového
jazyka. Cestou se vyfotili u nejmenšího domu v Praze.
Pan průvodce nejprve seznámil děti s historií budovy kláštera a
přiblížil jim život řádových sester, které v něm pracovaly. Zastavil se
u řady děl patřících mezi exponáty výstavy Středověké umění v Čechách a
střední Evropě 1200-1550 a vysvětlil symboliku barev a způsob vyjádření
poselství, které obrazy a sochy předávaly.
Hodně času děti
strávily u obrazu svatého
Jiří, kde si poslechly legendu
o něm, danou do souvislostí
s dneškem.
Následně se děti
odebraly do výtvarné dílny,
kde si každý zhotovil svého
draka. Všechna díla zdobila
nástěnku
na
chodbě
v prvním patře.
Milada Konvalinová
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Také v letošním školním roce jsme společně s družinou Neslyšící podnikli čarodějnický průvod
do Klukovic v Prokopském údolí. Na krásném přírodním hřišti v blízkosti Dalejského potoka jsme si pohráli
a opekli buřty. Co všechno jsme ještě dělali a co se dětem nejvíce líbilo, se dočtete v rozhovorech níže. 
Jak se Ti líbila akce ČARODĚJNICE?
Martin: „Dobře.“
Filip: „Líbila se mi strašně moc.“
A co se Ti líbilo nejvíc?
Martin: „Prolejzačky a pečení buřtů.“
Filip: „Jak jsme si hráli na písku a pekli si buřty.“
Co jste tam ještě dělali?
Martin: „Hráli si u potoka a čistili ho.“
Filip: „Hráli jsme hru Lidský pexeso.
To se mi líbilo.“
A jaké bylo počasí?
Filip: „Hezký, vůbec nepršelo a bylo teplo.“
Chtěl bys v příštím školním roce
akci zopakovat?
Martin: „Jo. A mohli bysme se tam i vykoupat
- v tom potoce.“

Bára Řeháková Nosková
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Druhé květnové úterý se neslyšící děti učily péct šunkovo-sýrové roládky. Nejprve se děti seznámily
s jednotlivými ingrediencemi na pečení a jejich názvy, poté jsme jim vysvětlili, jak se bude postupovat, a pak už se
děti pilně pustily do práce. Také jsme je s Marií Mašlaňovou během pečení testovali, zda si pamatují, jak se konkrétní přísady jmenují. A ony si to pamatovaly, udělaly jen jednu chybu. Děti to upekly moc dobře, roládky byly
chutné – hned jsme je všichni ochutnali. Zbytek výtvorů potom děti rozdaly dalším dětem na internátu. Vše bylo
tak dobré, že vůbec nic nezůstalo!
Jiří Kolíska /přeložila Jitka Kubištová/

Ve středu 11. května odpoledne jsme se se třemi internátními
dětmi vydali na hrad Karlštejn. Jela s námi také praktikantka Marie
Mašlaňová. Jeli jsme vláčkem a následně jsme šli pomalu nahoru na hrad.
Během cesty jsme měli pro děti připraveny různé soutěže a kvízy. Ty si
připravila právě Marie. Dětem také vyprávěla o historii hradu. Pak se
například dětí ptala, proč vůbec vznikl Karlštejn, co se tam událo za důležité momenty. Když jsme konečně došli až na Karlštejn, pořádně jsme si
ho prohlédli. I na cestě zpátky jsme děti zkoušeli, kolik si toho z našeho
vyprávění pamatují. Na to, že se to v dějepise ještě neučily, byly docela
dobré, udělaly jen několik drobných chyb. Na závěr jsme pak dětem koupili jako odměnu za jejich úsilí zmrzlinový pohár. Dětem to udělalo velkou
radost. Pak jsme se vydali na vlak na cestu zpátky, která se nám trochu
protáhla, protože se zrovna opravovaly koleje. Na večeři jsme tak dorazili
pozdě, ale dětem to nevadilo. Hlavně že si užily pěkný výlet.
Jiří Kolíska / přeložila Jitka Kubištová/

S mými internátními dětmi, a také s posilou – praktikantkou Marií Mašlaňovou, jsme vyráběli dárky ke Dni matek. Děti se na to moc těšily, hlavně až mámu uvidí a udělají jí svým výrobkem radost. Připravili jsme s nimi
takové přáníčko, kde jsme namalovali obrázek s věnováním a vystřihli do něj srdíčko. Děti je pak v neděli předaly svým maminkám. Další den mi pak říkaly, že jejich
maminky z toho měly velkou radost a hned se ptaly, kdo jim s tím věnováním pomáhal. Děti jim řekly, že my – vychovatelé. Svůj účel přáníčka splnila. :-)
Jiří Kolíska / přeložila Jitka Kubištová
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Dne 10. 5. jely děti z II. A na celodenní výlet na Konopiště. Výlet se vydařil - obsahoval vše, co na správném
výletě má být: jízdu vlakem, autobusem i vyhlídkovým vláčkem, prohlídku, kde děti obdivovaly hlavně brnění,
zbraně a vycpaná zvířata, krmení zvířat v oboře u hradu a zábavu na krásném přírodním hřišti. Navíc ještě děti
oslavily narozeniny Amálky a Damiana zmrzlinovým pohárem v restauraci.
Eva Chudomelová

Dne 22. května se uskutečnila další pantomima s Kateřinou Votočkovou. Tentokrát si děti zahrály na siláky, měly za úkol držet pevně své tělo a nepohnout se za žádných okolností. Pak si taky hrály na některá zvířata a
napodobovaly jejich chůzi – např. psa či raka. Také měly za úkol se udržet na rukou a vykonávat pohyby nohama –
v podstatě si hrály na žáby. Dalším tématem pak byla loupež pokladny – děti musely kopírovat pohyby loupežníka
a pantomimicky je ztvárnit. Každé dítě mělo napodobit trochu jiné pohybové aktivity. Všem dětem se to moc líbilo, bylo to príma. Už se moc těšíme zase na další pantomimickou lekci.
Lucie Lešková /přeložila Jitka Kubištová/
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V pondělí 22. 5. se konala přednáška na téma Jižní Korea. Pro děti to bylo zajímavé vyprávění. Pan
Chalupianský, který vedl přednášku, je slyšící a byl studentem vysoké školy právě v Jižní Koreji. Ve svém vyprávění
porovnával, čím se odlišuje studium v Čechách a v Jižní Koreji. Vysvětlil nám také, proč má Jižní Korea zrovna tuto
vlajku. Také nám vysvětlil systém tamního číslování. Jihokorejci totiž počítají, že při narození je dítěti už jeden rok.
Když se potom přelomí rok, oslaví své druhé narozeniny. Jihokorejci jsou tak v jejich číslování v podstatě o rok
starší než stejně staří Češi.
Zajímavé bylo, že děti vůbec neskákaly do řeči panu přednášejícímu, ani mu nekladly dodatečné otázky.
Když ale přednáší neslyšící člověk, děti s ním většinou vedou dialog. Je zajímavé, jak mají přednášky vždy odlišný
průběh v závislosti na tom, zda ji vede slyšící či neslyšící přednášející.
Na závěr jsme se ještě dozvěděli něco o Japonsku a Filipínách. Celkově to bylo moc zajímavé. Myslím, že
pro děti jsou přednášky z cestovatelskou tematikou hrozně důležité.
Jiří Kolíska /přeložila Jitka Kubištová/
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Od 24. do 26. května jsme s dětmi z družiny z druhé a čtvrté třídy jeli na výlet do Valašského Meziříčí. Samozřejmě jsme s nimi byli i my, vychovatelé – Milan Fritz a já. Na místě jsme se spojli ještě s dětmi z Hradce Králové, které jsou ubytovány v Jablíčku I a II. S dětmi jsme první den vyrazili plavat do bazénu, jezdit na tobogány,
ale i odpočívat do vířivky.
Ve čtvrtek jsme byli s dětmi na výletě v Rožnově pod Radhoštěm, podívali jsme se také do Valašského muzea v přírodě, konkrétně do dřevěného
městečka. V tomto skanzenu se děti mohly podívat, jak se dříve žilo. Jak to
vypadlo, když lidé ještě neměli elektřinu a nemohli svítit světlem. Museli třeba
používat svíčky, topit v kamnech. Děti si také mohli prohlédnout oblečení,
které dříve lidé nosili. Nasáli jsme i vůni linoucí ze z dřevěného městečka. Děti
to velmi zaujalo, když pozorovaly život v dřívější době. Zaujala je i půda a to,
že se na ni sušilo prádlo, i to, jakým způsobem lidé skladovali své vlastní zásoby jídla ve spíži. Součástí celého skanzenu byla i výstava různých povolání,
které dříve lidé vykonávali. Tak si děti mohly prohlédnout různá povolání – od
pekaře, truhláře, přes kováře až po švadlenu. Pro děti to byl určitě velký zážitek. Uvědomily si také, že spoustu věcí si dnes mohou koupit v obchodě, ale
dříve si je lidé museli vlastnoručně vyrobit. Také si děti prohlédly větrný mlýn
a s tím spojenou výrobu mouky.
Odpoledne jsme potom pokračovali na výlet na Radhošť, sice byla trochu mlha, ale to nám nevadilo. Děti
to zvládly a došly až do cíle. Poté jsme ještě pokračovali do kaple svatého Cyrila a Metoděje a podívali jsme se i
na pomník. Pak jsme se vydali na osmikilometrovou zpáteční cestu. Děti vše opravdu dobře zvládly. A na cestě
zpět se nám i zlepšilo počasí, tak jsme měli krásný výhled na Pustevny, kde stojí kouzelné různobarevné domečky.
Večer už jsme s dětmi jen odpočívali.
V pátek jsme pak odjeli domů. Děti byly už šíleně unavené. Ale celkově se výlet opravdu vydařil. Moc se
těšíme na výlet příští rok.
Lucie Lešková /přeložila Jitka Kubištová/
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V druhé polovině května čekaly naše děti čtené pohádky O pejscích, které byly i tlumočeny do znakového
jazyka. Bylo to hrozně hezké, protože nejen že šlo o vyprávění, ale bylo to zároveň i pantomimicky a umělecky
ztvárněné dílo, které všechny děti hned zaujalo. Dokonce se i děti hodně samy zapojovaly. Tím, že byla celá pohádka tlumočena do znakového jazyka a bylo to moc hezky připraveno – se to dětem opravdu moc líbilo. Také se
v rámci akce hodně malovalo a používaly se různé vizuální podněty. Tak se děti měly možnost úplně vžít do příběhu. Odpoledne jsme si pak ještě tu knížku s psími příběhy půjčili na internát, kde jsme se k ní celý týden vraceli.
Pak jsme jí vrátili do knihovny.
Jiří Kolíska /přeložila Jitka Kubištová/

Za celý školní rok jsme nasbírali celkem 38 kg víček pro Kačenku, která pravidelně do roka dojíždí
na klimterapii v Klímkovicích – jedna 4 týdenní terapie stojí 50. 555 Kč a zároveň dochází do Therapy-centra
na kraniosakrální terapii a rádi by absolvovali i jejich intenzivní ambulantní pobyty. Přes léto Kačenka vždy odjíždí
2x na týdenní hiporehabilitační pobyt na Qranchi. Všechny prostředky, které se jim povede sehnat, chtějí investovat právě do všech těchto finančně náročných rehabilitací, případně rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.
I VY JSTE FORMOU VÍČEK PŘISPĚLI, DĚKUJEME!

Tomáš Bogner
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V průběhu května a června, navštěvovaly děti z I. C kurz plavání
v radlickém bazénu. Plavání je velmi bavilo.

Ve středu 31. 5. 2017 proběhl na školním hřišti
Dětský den. Děti se zúčastnily různých soutěží a
her: hodu na cíl, skoku do dálky, sprintu, nafukování
balónků ap. Všem se akce líbila a děti si ji užily.

Dne 12. 6. 2017 jsme navštívili Zoo Praha. Za pomoci p. učitelky M. Vaňkové a asistenta M. Vojtěcha byly děti
seznámeny s exotickými a domácími zvířaty. Naučily se, kde jaké zvíře žije, čím se živí atd. Po náročném výstupu
do kopce a na rozhlednu, kde děti mohly vidět široké okolí Zoo, jsme se naobědvali v místní restauraci. Děti si výlet
moc užily.

M. Vojtěch

19

20

Poslední květnový týden jsme s dětmi intenzivně sbírali květy bezu. Pak jsme děti učili, jak z těch květů
vznikne bezinkový sirup. Nejprve jsme květy nechali namočené ve vodě, přidali jsme plátky citrónu a nechali odležet do dalšího dne. Druhý den odpoledne jsme potom vyndali květy a doslova je vyždímali. Nakonec jsme to nechali 2 hodiny převařit. Děti nám moc pomáhaly. No a po dvou hodinách jsme se už těšili na bezinkový sirup. Ten
je mezi dětmi velmi oblíbený a navíc má také léčivé účinky – hlavně na průdušky a pomáhá při kašli. Zbytek sirupu
si děti odnesly domů. Myslím, že se jim to moc líbilo.
Milan Fritz /přeložila Jitka Kubištová/

V úterý 30. 5. jsme si pro naší kolegyni Báru Noskovou připravili rozlučkovou party se svobodou. Ta se
konala v blízkosti naší školy. Bára se totiž 3. června vdávala. V rámci rozlučky jsme si tak připravili různé hry – třeba bublinkovou show, anebo také hod květinou. Nevěsta jí měla za úkol hodit za sebe a děti ji chytit. Ten, kdo ji
chytil, bude mít brzy svou svatbu. Na celé akci byly dohromady jak děti z logopedických tříd, tak i neslyšící děti.
Dokonce si i pro Báru připravily hudební vystoupení, respektive neslyšící děti si připravily přání ve znakovém jazyce. Myslím, že dětem i Báře se celá akce moc líbila.
Milan Fritz /přeložila Jitka Kubištová/
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V rámci projektu online publikace Na gynekologii, která se letos na podzim bude natáčet, se u nás ve škole
konala 14. 6. 2017 přednáška na téma: Gynekologie a antikoncepce. Účast na přednášce byla povinná pro všechny
studentky střední školy. Dívky si nejprve vyslechly úvodní část paní doktorky, ve které jim shrnula základní informace o ženských pohlavních orgánech a preventivních kontrolách. Následně se dívky mohly na cokoliv zeptat.
Na podzim plánujeme udělat přednášku zase pro chlapce střední školy.
Jitka Kubištová

Předposlední červnový týden odstartoval další ročník Ulitoolympiády - znalostní olympiády pro sluchově
postižené žáky z pražských škol. Ve čtvrtek žáky čekal motivační den na téma Ohrožená zvířata a způsoby jejich
ochrany. Učitelé v čele s Josefínou Fritzovou Kalousovou si pro žáky připravili různé zábavné úkoly, které plnili
ve skupinách. Výstupem celého dne ve skupinkách pak bylo sepsání tiskové zprávy, popřípadě její natočené
do českého znakového jazyka na téma ohrožená zvířata žijící v okolí radlické školy. V pátek pak děti testovaly své
vědomosti v českém jazyce, českém znakovém jazyce a matematice. Vítěze červnové Ulitoolympiády uvedeme
v prvním zářijovém čísle.
Jitka Kubištová
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Ve středu 21. června se hrál na zahradě školy pro neslyšící
v pražských Radlicích další šachový turnaj. Tentokrát se sešla
silná konkurence a zúčastnilo se jej sedm hráčů. Hráli jsme
turnaj v bleskovém šachu s tempem 5minut na partii. Každý
s každým dvě partie - bílými a černými.
Zde je výsledná tabulka:
1. Tibor Kalig (23 bodů z 36 možných; skóre 23:5)
2. Martin Najman (20/36; 20:11)
3. Petr Pánek (18/36; 18:8)
4. Jan Kop (15/36; 15:13)
5. Šimon Sedláček (9/36; 9:19)
6. Jiřina Brabcová (7/36; 7:20)
7. Milan Štemberk (6/36; 6:22)
Příští šachový turnaj opět na zahradě radlické školy se uskuteční v úterý 22. srpna od 16:00.
Text: Petr Pánek, foto: Fedor Krajčík

Známky již uzavřeny a prázdniny se rychle blížily. Vyjeli jsme na vodu, která k létu neodmyslitelně patří.
Vzhledem k tomu, že do nafukovacích kánoí si sedla pouze děvčata ze VII. a VIII. třídy se dvěma paní učitelkami,
tak to byla vyloženě dámská jízda. V době velkých veder se nám osvěžení u vody velice hodilo. Dívky se naučily
kormidlovat a zdárně zdolávaly všechny jezy bez "udělání se". I paní učitelka Hanka překonala samu sebe, když se
také naučila ovládat loď a vykoupala se ve Vltavě. :-D Voda byla krásně průzračná, bylo vidět až na dno. Vyplouvalo se z Vyššího Brodu. První zastávkou byl Rožmberk, kde se Sandra velmi těšila na setkání s bílou paní Perchtou
z Rožmberka, avšak se jí nedočkala. Dalším zastavením byl Český Krumlov. Vyšli jsme na večerní, romantickou
procházku zpestřenou dvěma kopečky italské zmrzliny. Lucka s Laurou hledaly v zámku medvěda, ale marně. Nejvíc nás učitelky pobavily selfie fotky Tamary a Lucky. Ty musely nafotit snad tisíc fotek, a když zjistily, že se s nimi
chtěli kluci z jiné školy vyfotit, byly "zdrcené". :-) Myslíme si, že jsme si všichni plavbu náramně užili.
Markéta Spilková
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Praha slyší neslyšící
V sobotu 13. 4. se MTD zúčastnila multikulturního festivalu Praha slyší neslyšící Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK v Galerii harfa. O celé akci jsme natočili reportáž pro Zprávičky, která byla odvysílána 30. 4.
na ČT:D. MTD se na festivalu také prezentovala svou tvorbou, kterou uvedl ve filmovém koutku Matěj Čipera.

Tiché zprávy
Štáb MTD ve složení Sandra Čechovská, Laura Svozilová a Tamara Zúdorová navštívil u příležitosti Dne
dětí redakci internetového zpravodajství neslyšících Tiché zprávy. Zde měl možnost se nejen seznámit
s prostředím, kde se zprávy natáčejí, ale rovnou si i vyzkoušet jejich natočení. O tom, jak celá akce dopadla, se
můžete přesvědčit na internetových stránkách Tichých zpráv. Podívat se můžete také na naši reportáž z této návštěvy na webových stránkách MTD..

PŘIPRAVUJEME

PŘIPRAVUJEME:
Nová reportáž pro Zprávičky
Před dokončením je reportáž o tlumočeném interaktivním autorském čtení pohádky pro neslyšící děti
„O neslyšící dalmatince“. Pohádku ze své knížky „Pohádky a vyprávění o pejscích“, četla spisovatelka Lucie Křesťanová v naší školní knihovně ve spolupráci s Divadlem sester Brokových.
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FOH 2017
Již popáté se zúčastníme Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana. Letos se festival koná
ve dnech 8. – 12. října. Setkat se zde budeme moci například s tvůrci filmů Anděl Páně 2, Špunti na vodě, Pohádky
pro Emu, Mazalové a další. Vše budeme samozřejmě natáčet.

Dne 21. 6. jsme se s dětmi z družiny ze druhé a čtvrté třídy vydali na plavání. Byli jsme s nimi letos poprvé.
Děti byly moc spokojené a měly radost, že si mohly zaplavat. Navíc bylo krásné počasí. Kromě plavání si také mohly zablbnout ve vodní vířivce. Bylo to skvělé.
Milan Fritz /přeložila Jitka Kubištová/
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Zavzpomínejme pomocí fotografií na školní rok v družině 2016/2017. Užili jsme si spoustu legrace, tančili jsme a
sportovali, udělali jsme radost rodičům, kočičkám i přírodě a prohloubili jsme vzájemná přátelství.
Přejeme všem krásné prázdniny a těšíme se na nový školní rok :-)
Za III.C a IV.C LOGO Bára Řeháková

Hrajeme si venku

Vánoce 2017

Nové Butovice - Bezpečná třináctka

Sbírka pro kočičky z útulku

[Napište citaci z
dokumentu nebo

Karbaníci
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Krmení ptáčků

Vánoční koncert s Anežkou

Vánoční dárek pro rodiče

Návštěva KOČIČÍ kavárny

Autodílna – čtení s úkoly

Náplavka

Taneční workshop COUNTRY

Workshop PANTOMIMA

Bazén Radlice
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Děkujeme všem sponzorům za celoroční podporu.
Ve školním roce 2014/2015 nás podporovali:
o
o
o
o
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Firma Cushman&Wakefield, s.r.o. a její zaměstnanci
LUKOIL
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
ČSOB, a.s.
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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.
TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE.

Školní zpravodaj
Vydává: Ulicentrum při SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5
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Kontakt: skola@vymolova.cz
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Kontakt redakce zpravodaje:
ladislav.dolezel@vymolova.cz

