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Milí čtenáři,
přinášíme Vám nové číslo Školního
zpravodaje. První číslo nového školního roku
2018/2019. Informuje Vás o událostech
posledních dvou měsíců, o kterých jste mi
napsali a podělili se tak s ostatními o zážitky
a fotografie.
Doufám, že Vám jeho čtení zpříjemní Váš
volný čas a fotografie připomenou pěkně
prožité chvíle.
Ladislav Doležel

PS
Budu se těšit na všechny nové příspěvky a
fotografie do příštího čísla, které popíše
události v měsících listopadu a prosinci.
Můj mail:
ladislav.dolezel@vymolova.cz
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Prahou alchymistickou cestou
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Celorepubliková soutěž školních časopisů je postupová soutěž. Je otevřená pro všechny, kteří
vydávají časopisy nebo noviny v tištěné nebo elektronické podobě. Pro účast v celorepublikové části
soutěže je potřeba úspěšně projít krajským kolem, které je organizováno pro každý kraj. Soutěž je
v programu „Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání“ zařazena do skupiny soutěží
doporučených MŠMT k účasti. V roce 2018 je organizován již 12. ročník soutěže.
V letošním roce jsme se zúčastnili soutěže i my. Do soutěže jsme poslali dva výtisky Školního
zpravodaje a odkaz na webové stránky, kde jsou všechna čísla zveřejněna. Na konci června jsme pak
obdrželi diplom za 3. místo, které náš ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ obdržel v krajském kole.
Ladislav Doležel

Ve dnech 14. až 16. září navštívili naši školu obyvatelé moravského Ptení, rodiště profesora
Výmoly. Při své kulturní návštěvě Prahy využili zázemí naší školy, které jsme jim poskytli.

3

4

Dne 4. září 2018 navštívily děti ze III.C a IV.C
Dinopark na Harfě. Zde se děti seznámily
s nejznámějšími dinosaury a dozvěděly se plno
zajímavostí o životě těchto pravěkých zvířat.
Výlet se dětem moc líbil.
M.Vojtěch

S mou družinou IV. a VI. třídy společně s družinou I. a II. třídy, kterou vede Marie Mašlaňová,
jsme se zúčastnili následujících akcí:

KRÁLOVSKÁ CESTA
Konkrétně 19. září jsme se vydali do Muzea hlavního města Prahy na Florenci na tlumočenou
prohlídku výstavy Královská cesta. Poutavé vyprávění paní průvodkyně tlumočila do znakového jazyka
Naďa Hynková Dingová. Paní průvodkyně popisovala, kde Královská cesta začíná a kde končí, a také
popsala všechna důležitá místa, která se na ní nacházejí. Děti se tak dozvěděly o začátku cesty
u Prašné brány, o jejím pokračování přes Staroměstské náměstí až po zakončení na Pražském hradě.
Všechny pověsti, které byly s danými místy spjaté, děti moc bavily. Na závěr pak byla připravena
loutková scénka a děti měly i možnost si s loutkami pohrát. Velmi se jim to líbilo. Zároveň moc
děkujeme organizátorovi akce, a to Centru pro dětský sluch Tamtam, Informačnímu centru rodičů a
přátel sluchově postižených a Muzeu hlavního města Prahy.
Milan Fritz /přeložila Jitka Kubištová/

KRÁLOVSKÁ CESTA 2
Na Královskou cestu 2, resp. na tu vycházkovou část, jsme vyrazili až poté, co jsme získali
teoretické informace z Muzea hlavního města Prahy. To spolu s Centrem pro dětský sluch Tamtam a
Informačním centrem rodičů a přátel sluchově postižených totiž připravilo následný program
tlumočený opět do znakového jazyka. Ten už se ale odehrával venku, přímo na Královské cestě. Sešli
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jsme se tak 17. října na začátku cesty, tj. u Prašné brány. Tam byla připravena i tlumočnice Naďa
Hynková Dingová. Společně s ní a s dětmi jsme se tak vydali na cestu a přitom jsme vnímali poutavé
informace o místech, kterými jsme procházeli. Hned u Prašné brány jsme se dozvěděli, že tam dříve
stálo sídlo českých králů. Dnes je na jeho místě postaven Obecní dům. Když se dříve konala
korunovace panovníka, vyjížděl právě z tohoto sídla, přes Staroměstské a Malé náměstí a skrz Karlův
most až na Hrad. Na cestě pak královský průvod lidé, hlavně ti chudší, vítali a mávali mu.
U jednotlivých míst jsme se pak postupně zastavovali a dozvídali se nové informace. Děti tak
například zjistily, proč měl u sebe král meč nebo k čemu sloužily korunovační klenoty. Dozvěděly se
také o středověkém tržišti, kde se nakupovalo pravidelně jednou týdně. Pokud si někdo zapomněl
něco koupit, musel počkat celý týden na nové trhy. Další zastávka s výkladem nás čekala u orloje.
Potom jsme přešli na Malé náměstí, na kterém kdysi stálo mnoho lékáren, a proto bylo po nich
pojmenované. Prodávaly se na něm různé léčivé bylinky a jiná léčiva. Poslední vyprávění nás pak
čekalo na náměstí před Karlovým mostem. Celkově bylo všechno hrozně zajímavé.
Milan Fritz /přeložila Jitka Kubištová/

NÁVŠTĚVA KOUPALIŠTĚ
Protože bylo v září ještě krásné počasí, byli jsme s družinovými
dětmi během září dvakrát plavat Na Petynce. Děti tak jezdily na
tobogánu, plavaly a hrály si na hřišti, hned vedle velkého bazénu.
Opravdu je to moc bavilo a byly nadšené, že ještě v září mohou trávit čas
na koupališti.
Milan Fritz /přeložila Jitka Kubištová/
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VÝROBA PODZIMNÍCH OBRÁZKŮ
S dětmi jsme také vyráběli takové speciální podzimní obrázky. Rámeček obrázku jsme vyrobili
z větviček, do dřevěného rámečku jsme pak vložili papír, na kterém byly nalepené listy a otištěné ruce
dětí. Jejich výtvor pak vypadal jako opravdový obrázek. Všechny jsme je pak nechali vystavené u nás
v družince. Děti byly moc spokojené, že si každý vyrobil svůj obrázek. Na konci školního roku pak
dětem obrázky rozdáme, aby si je mohly odnést domů. Výroba je moc bavila.
Milan Fritz /přeložila Jitka Kubištová/

NÁVŠTĚVA BŘEVNOVSKÉ POUTI
Na začátku října jsme se také zúčastnili břevnovské pouti. Ta se konala přímo
před Břevnovským klášterem. Vstupné na akci bylo pro lidi se zdravotním postižením zdarma, a to
díky nadaci Pomozte dětem. Samozřejmě to děti hrozně moc bavilo. Přispělo k tomu také krásné
počasí, které nám ten den vyšlo. Výhodou bylo, že na akci bylo poměrně málo lidí, a tak děti mohly
vyzkoušet různé kolotoče. Povedlo se jim vyzkoušet téměř všechny. Na akci bylo také hezké, že děti
dostaly koláčky, čaj a malou hračku v podobě plyšáka. Chtěli bychom tak ještě jednou poděkovat
nadaci Pomozte dětem za krásnou akci. Příští rok se jí určitě zúčastníme znova.
Milan Fritz /přeložila Jitka Kubištová/
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Ve středu 17. října 2018 měla VI.A vycházku v centru Prahy. Procházka vedla od Prašné brány
až ke Karlovu mostu. Viděli jsme, jak vypadl královský průvod. Děti se cestou staly součástí
středověkého tržiště a vybraly pro krále správné korunovační klenoty. Součástí programu byly
názorné obrazy a pracovní list s vystřihovánkou. Na program tlumočený do českého znakového jazyka
nás pozvalo Muzeum hlavního města Prahy, Centrum pro dětský sluch Tamtam a Informační centrum
rodičů a přátel sluchově postižených,z.s.
Tomáš Bogner
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Díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy a dalších sponzorů mohla naše
škola uskutečnit další ročník jazykové soutěže pro sluchově postižené studenty Ulitoolympiádu.
Středoškolské kolo probíhalo ve středu a čtvrtek 19. a 20. 9. a naši žáci se v něm utkali se žáky
z pražských škol v Holečkově a Ječné ulici a dále s hosty z Brna. V rámci motivačního dne, který
připadl na středu, měli žáci možnost seznámit se s problémem plastového znečištění a s dalšími
ekologickými výzvami, kterým čelí naše planeta. Motivačním dnem je provázela neslyšící vědkyně
ve spolupráci se zástupkyní organizace Greenpeace. Na závěr motivačního dne žáci natočili
překlady originálních videí Greenpeace. Je to organizace zabývající se ekologickými problémy Země.
Tato videa, opatřená překladem do českého znakového jazyka, budou již brzy k vidění na stránkách
školy a v budoucnu také na webu Greenpeace. Ve čtvrtek pak probíhal testovací den, v jehož průběhu
žáci ověřovali své znalosti v českém, anglickém a českém znakovém jazyce.
V kategorii neslyšících zvítězil student z Brna, druhé místo získal student 2. ročníku z naší školy
a třetí byla naše žákyně 3. ročníku. V kategorii nedoslýchavých žáků zvítězila studentka z Brna, druhé
a třetí místo získaly studentky ze školy v Ječné ulici.
Díky našim sponzorům získali vítězové krásné ceny ve formě poukazů do kina a dalších milých
darů. Děkujeme!
Organizátoři Ulitoolympiády 2018
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Hned na začátku měsíce, 1. října, byl po nás připraven program. Ten si připravila bývalá
zaměstnankyně školy – Klára Herčíková. Přišla našim internátním i družinovým dětem povědět něco
o jejím pobytu v Kanadě, kde nějaký čas žila. Kanada je zemí bohatou na přírodní krásy. Klára měla
možnost procestovat ji půjčeným autem i autobusem, a vidět tak mnoho zajímavých míst. Česká
i kanadská příroda se značně liší. Pěkné bylo, že Klára měla připravená i videa, která dětem pouštěla.
Děti tak měly možnost ještě více vstřebat dojmy z kanadské přírody. Klára nám také vyprávěla, že
opravdu naživo viděla medvěda. Ne jako my tady třeba v ZOO, ale opravdu se s ním setkala tváří
v tvář přímo v lese. Měla ale velké štěstí, protože na ni medvěd nezaútočil. Kdyby na ni zaútočil,
musela by začít křičet a zároveň použít sprej, který s sebou nosí. Medvěd by pak utekl. Zajímavé také
bylo, že Klára vyprávěla, že při nocování v přírodě nejde nechat v Kanadě batoh na zemi, ale je třeba
ho umístit nahoru na strom. Je to z toho důvodu, že kdyby ležel na zemi, medvěd by z něj snědl jídlo.
Klára také ukazovala dětem fotky z raftu, kde byla zajímavá úplně křišťálově čistá voda. Celkově to
děti hrozně bavilo, byly z hodinové přednášky nadšené. Moc doufáme, že nám ještě někdy Klára
přijde povyprávět o svých cestách.
Mary Mašlaňová /přeložila Jitka Kubištová/

Technické muzeum vždycky děti hodně zajímá. Bylo to tak také 3. 10., kdy ho navštívily děti
ze IV.A. Program o historii dopravy pro děti připravilo Centrum pro dětský sluch Tamtam a tlumočila
Naďa Hynková Dingová. Paní průvodkyně byly překvapené, jak byly děti aktivní a pořád se na něco
vyptávaly.
Eva Chudomelová
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Ve Valašském Meziříčí se konalo ve dnech 4. a 5. října 2018 Celostátní finále dopravní soutěže
mladých sluchově postižených cyklistů. Naši školu reprezentovaly děti v první (mladší) kategorii:
Šimon Havlíček, Maxim Kulda, Tomáš Munťan, Laura Zúdorová a ve druhé (starší) kategorii: Lukáš
Hamburk, Lucie Michalčíková, Aldo Paptistella a Laura Svozilová. V den příjezdu byly tyto soutěžní
disciplíny: Jízda zručnosti, Jízda na dopravním dětském hřišti a Práce s mapou. Večer jsme relaxovali
v místním bazénu, kde se děti bavily s novými kamarády ze čtrnácti škol pro neslyšící z různých koutů
České republiky včetně dvou škol ze Slovenska. Druhý den děti plnily další dvě disciplíny: Testy
pravidel silničního provozu a První pomoc, poté následovalo vyhlášení výsledků. Obě naše kategorie
se umístily na 9. místě (nejsme první, ani poslední). Z mladší kategorie se nejlépe umístil Tomáš
Munťan a ze starší kategorie Laura Svozilová. Dětem se výlet moc líbil, těší se opět na příští rok, kdy
pojedeme znovu!
Tomáš Bogner
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Dne 9. října se u nás ve škole konala přednáška na téma slušné chování. Tu vedla velmi známá
dvojice – pan Brožík a Zlata Kurcová. Pro některé děti to už byla druhá přednáška, protože
přednášející zde byli už v červnu. Pro naše prvňáčky to však byla premiéra. Ve své přednášce
se věnovali tomu, jak správně zdravit. Důraz kladli na to, aby děti zdravily všechny lidi, se kterými
se ve škole setkají. Pak se zaměřili na to, jak správně podávat ruku, kdo by měl podat ruku jako první
– zda žena či muž, starší či mladší osoba. Děti si pak mohly vše naučené samy vyzkoušet. Dále se také
zaměřili na důležitá slůvka, jako je děkuji a prosím. Vysvětlili dětem, že se musejí vždy nejprve na vše
zeptat s kouzelným slovem prosím, a teprve potom si danou věc mohou půjčit.
V další části své přednášky se věnovali správnému stolování. Děti se dozvěděly, jak by mělo
vypadat správně rozmístění příboru na stole a také jak dát najevo, že už dojedly. Dětem také
vysvětlili, že když se sedí u jídla, je důležité nekopat se pod stolem, nebouchat do stolu ani jiným
způsobem rušit. Dotkli se také toho, jak by se měla nalévat polévka, aby ji nikde nevylily, i k čemu
slouží ubrousek a kam se po skončení jídla dává. Na závěr přednášky se ještě dotkli tématu sprostá či
nevhodná slova. Děti si z toho dělaly legraci, ale oba přednášející jim vysvětlili, že je důležité nechovat
se vulgárně a neužívat sprostá slova. Závěrem děti slíbily, že už je používat nebudou, tak uvidíme, jak
to dopadne. Myslím, že se celá akce velmi povedla. Jednalo se o hodně důležité téma, které musíme
brzy zopakovat, aby si děti uvědomily, jak moc je důležité chovat se slušně. Je nutné je v tomto směru
neustále vychovávat.
Mary Mašlaňová /přeložila Jitka Kubištová/, foto Klein
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Ve čtvrtek 11. října 2018 se v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce konala již potřetí
konference Pražský logopedický den. Konferenci i tento rok finančně podpořilo hlavní město Praha
a Městská část Praha 5.
Pražského logopedického dne se zúčastnilo 130 pedagogů, logopedů, poradenských
pracovníků, dalších odborníků a studentů pedagogických fakult. Garantkou konference je od samého
počátku paní doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. z katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze.
Účastníky konference na samém počátku přivítal zástupce Magistrátu hlavního města Prahy
Mgr. Filip Kuchař. Hned po něm následovala již „tradiční“ přednáška PhDr. Lenky Felcmanové, Ph. D.
o aktuální legislativě týkající se dětí a žáků s narušenou komunikační schopností. Mezi dalšími
přednášejícími byli: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., PhDr. Lucie Procházková, Ph.D., PhDr. Lucie
Durdilová, Mgr. Ing. Jana Horynová, Mgr. Jan Dezort, Mgr. Markéta Paroubková. I tento rok
přednášející z České republiky doplnily přednášející ze Slovenska: Mgr. Katarina Sipos, PhDr. Zuzana
Jandová, Ph.D. a Mgr. Natália Šlosárová.
Na konferenci měli účastníci opět možnost se seznámit s novinkami v oblasti logopedických
publikací, her a pomůcek. Díky vystavovatelům si mohli tyto pomůcky také zakoupit a v nejbližších
dnech vyzkoušet ve své praxi.
Konference měla u účastníků i přednášejících velký ohlas. Příští rok se bude konference opět
konat na začátku října a vzhledem k pozitivním ohlasům a dotazům z řad pedagogů bude následující
den pokračovat konferencí Pražský surdopedický den.
Milena Čámková

12

13

Rozhodly jsme se využít letošního krásného podzimu a druhý říjnový týden jsme se s dětmi
vydaly na třídenní výlet. Cesta vlakem do Řevnice byla krátká, a proto jsme mohli den trávit na hřišti a
na hradě Karlštejn, který byl nedaleko.
Druhý den jsme se vydali do Berouna, kde jsme pozorovali medvědy z Večerníčku, vyšplhali
na vrchol rozhledny, pohráli si na dalším hřišti a osladili jsme si den zmrzlinou.
Vše jsme si pečlivě zapsali do deníků, aby mohly děti doma rodičům vyprávět, a pochopitelně jsme se
také trochu učili .
Byl čas se vrátit, ale všem se výlet líbil a už teď se těšíme na příště.
Milada Konvalinová a Monika Novotná
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V sobotu 13. října zájemci z řad pracovníků školy podnikli podzimní vycházku za tajemnými
symboly Prahy. O odborný výklad se postaral kolega Jan Zimmer.
Naše cesta začala už dopoledne na starobylém Vyšehradě. Pokračovala pak Novým a Starým
Městem přes Karlův most až na Malou Stranu. Poznali jsme tajemná místa, ukrytý kostel ve zdech
vyšehradského opevnění, objevili historický střed Prahy, hledali stará domovní znamení, viděli
nejstarší dopravní značku a symbolické brány vstupů do města. Sílu jsme v podvečer načerpali
u nejstaršího platanu na Kampě.
Vycházka se všem moc líbila a těšíme se, bude-li ještě nějaká další.
Ladislav Doležel
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30 000 Kč pro MTD
MTD se podařilo, díky podpoře veřejnosti, získat výhru 30 000 Kč v projektu
obchodního řetězce Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“. Za získané peníze jsme
tak mohli zakoupit technické vybavení pro naši činnost. Pro všechny, kteří nás
podpořili, jsme natočili krátké video s poděkováním.

Zprávičky
MTD dlouhodobě spolupracuje s pořadem Zprávičky na ČT:D. Pro tento
pořad jsme natočili reportáž o dětských médiích na Dětském filmovém a televizním
festivalu Oty Hofmana, kterého jsme se účastnili. Reportáž byla odvysílána 20. 10.
2018.

Pro Zprávičky jsme také natáčeli reportáž na pražské DAMU, kde se konal již 6. ročník festivalu Děti –
Výchova – Divadlo. Tato reportáž byla do redakce Zpráviček zaslána a je připravena, pokud bude
přijata, k odvysílání.
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Dále jsme pro Zprávičky také natáčeli reportáž o nové vánoční pohádce pro neslyšící, která se
natáčela v ateliéru na Kavčích Horách. Tato reportáž je zatím v naší střižně a měla by být odvysílána
v prosinci.

Nový film MTD
Děti z MTD připravují nový krátký hraný film. Na natáčení se podílí více, jak 20 dětí. Děti si vše
zcela zajišťují od počátečních příprav, výběru tématu, scénáře, obsazení rolí, veškerou organizaci
po vlastní natáčení a střih. Zatím po všech přípravách proběhla dvě natáčení a následný hrubý střih
natočeného materiálu. Pokud se podaří film úspěšně dokončit, mohl by MTD reprezentovat
na některých soutěžních i nesoutěžních přehlídkách dětské filmové tvorby.

Mezinárodní den neslyšících
MTD jako jediná televize také natáčela na Mezinárodním dnu neslyšících, který se letos konal
v Praze v areálu školy pro neslyšící v Holečkově ulici. Součástí bohatého programu bylo i předávání
ocenění ve prospěch neslyšících. Celkem toto ocenění přebralo z rukou současné prezidentky ASNEP
Pavlíny Spilkové 15 osobností. Na video se můžete podívat na webových stránkách MTD nebo
na Znakovinkách.
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50. ročník Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana Ostrov
Filmový štáb MTD se již pošesté zúčastnil tohoto
festivalu. Letos ve složení Tamara Zúdorová, Sandra
Čechovská, Laura Svozilová a Lucie Michalčíková. Štáb byl
doplněn tlumočnicí, herečkou a moderátorkou Zpráviček
Evčou Radilovou a vedoucím MTD Leošem Procházkou.
Tématem letošního festivalu byly Narozeniny, protože festival oslavil již 50 let svého trvání.
MTD na festivalu působila vedle dalších dětských médií jako Festivalové Studio Ostrov, Dětská
televize Liberec, rádio Kulíšek, Dětské rádio Mělník, redakce festivalového deníku Ostroviny.
Festival je soutěžní a je určen tuzemským tvůrcům, kteří se věnují tvorbě pro děti a mládež. Má sekci
filmové a televizní tvorby, ale nezapomíná ani na mladé tvůrce a proto je zde i sekce studentské
videotvorby. Novinkou festivalu bylo udílení „Festivalové pečeti s doporučením“ treatmentu/synopsi
na film pro děti a mládež.
Letos jsme se mohli setkat s režiséry a herci soutěžních filmů režisérem Zdeňkem Troškou,
herci Sárou Sandevou (film Čertoviny), režisérem Vítem Karasem (film Přání k mání), režisérem
Martinem Koppem (film Bajkeři). Na festivalu jsme se také setkali s režisérem Jiřím Strachem (film
Anděl Páně 1, 2), herečkami Simonou Stašovou, Bárou Seidlovou, hercem Michalem Nesvadbou,
s YouTubery The Insidia Project, Datlem a Matějem a dalšími. Měli jsme možnost si soukromě
popovídat s dramaturgyní ČT Markétou Hoskovcovou o problematice pořadů pro neslyšící děti.
Festival měl také bohatý doprovodný program. My jsme si nenechali ujít exhibici taneční
skupiny Mirákl a divadelní představení souboru HOP – HOP „Běž chlapče běž“ podle skutečného
příběhu 9letého chlapce, který utíká z židovského ghetta za druhé světové války a navštívili jsme
výstavu „Krysáci“.
Štáb MTD v průběhu festivalu natočil řadu rozhovorů a dalšího materiálu. Svá videa z festivalu
budeme postupně přidávat na své webové stránky a na webové stránky Znakovinek.
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Exkurze do CZTN
Ve středu 3. 10. jsme jeli na prohlídku do budovy CZTN (Centrum zprostředkování tlumočení
neslyšícím), pod organizací Svaz neslyšících a nedoslýchavých. V budově bylo mnoho pater s různými
sídly firem. CZTN bylo až v 5. patře. V patře bylo hodně kanceláří a zasedacích místností, kde se
v jedné už konalo zasedání. Nakonec jsme se dostali do malé místnosti s operátory, kde byli pouze
3 pracovníci, kteří komunikují s neslyšícími a s nedoslýchavými přes email nebo přes chat. Jeden
operátor je neslyšící, čtyři slyšící, dohromady je jich pět. Tlumočníky je třeba si objednat minimálně
3 dny předem, aby měli v CZTN dost času na sehnání tlumočníka. Tlumočníka v CZTN si můžete
objednat, pouze pokud jste u nich zaregistrovaný. S tlumočníkem může jít neslyšící klient například
k doktorovi nebo na úřad atd.
Zuza Hájková

Prezentace složek INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU, 20. 9. 2018
Se školou jsme se byli podívat v areálu Psychiatrické nemocnice v Bohnicích na akci složek
Integrovaného záchranného systému. Prezentovali se tam psovodi s výcvikem služebních plemen.
Dále policisté předvedli rychlý zásah s přestřelkou a dopadení pachatele. Hasiči nabídli porovnání
historických a moderních vozů, do kterých jsme se mohli i posadit a porozhlédnout. I Policie ČR
ukázala vybavení, zbraně, uniformy, a dokonce i některé zákony z dob totality. Vězeňská služba ČR
předvedla eskortu vězně. Také bylo možné vyzkoušet si
vystřelit z různých zbraní. Útvar jízdní policie se prezentoval
drezůrou služebních koní. Stanovišť bylo mnoho a vše
opravdu zajímavé, líbilo se nám tam.
Studentka, 1. ročník SŠ
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Ihned po podzimních prázdninách, 31. října došlo k vysazení stromu Republiky. S nápadem
vysazení Lípy k stoletému výročí republiky přišel Petr Pánek. Celá škola se tak sešla v 10 hodin
v klubovně, kde si velmi poutavou a zajímavou přednášku o založení republiky připravil Tomáš
Bogner. Po jeho prezentaci nás všechny čekala další přednáška, a to o historii naší školy. Petr Pánek
byl tou dobou bohužel v cizině, a tak se jeho prezentace ujal David Jorda. Po skončení přednášky jsme
se sešli venku před školou. Paní ředitelka zde přednesla slavnostní řeč k vysazení stromu. Pan učitel
Horák pak ke stromu položil truhlu budoucnosti. Do té dala každá třída různé předměty
ze současné doby, které mohou být po 100 letech vykopány. Následně všechny třídy společně
přihrnuly hlínu k Lípě a paní ředitelka ji spolu s panem učitelem Horákem pokřtila. Na úplný závěr pak
vystoupila učitelka Zuzana Hájková se svými studenty a zazpívali hymnu v českém znakovém jazyce.
Do češtiny hymnu zazpívala tlumočnice Barbora Gardelková. Celou akci natočil vychovatel Leoš
Procházka. Brzy se tak můžete těšit na zveřejněné video. Poděkování také patří tlumočníkům, kteří
celou akci bravurně přetlumočili.
Jitka Kubištová
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V letošním roce jsme se již podruhé přihlásili do projektu obchodního centra Tesco; Vy
rozhodujete, my pomáháme. Tentokrát v projektu žádáme o vytvoření speciální multisenzorické
místnosti pro neslyšící děti s autismem. Chtěli jsme pro naše děti vytvořit místnost, ve které se
nachází vodní bublinkový válec, taktilně haptická deka, aromalampy, vibrační polštáře a optická
vlákna. Zda postupujeme do dalšího kola a budeme moci hlasovat o našem projektu přímo v
obchodech Tesco, se dozvíme až v lednu příštího roku. O vývoji projektu vás budeme informovat.
Držte nám palce!
Jitka Kubištová

Stavbyvedoucí informoval školu o nových skutečnostech k nové přístupové cestě do školy.
Omlouvá se za zpoždění. Cesta je již připravena, ale uvedení do provozu zdržuje kolaudační řízení.
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V pátek 9. 11. proběhne paralympijská výzva - sportovní den ZŠ za účasti neslyšícího
olympionika Marka Bartoška.
První prosincový týden navštíví třídy Mikuláš se svým doprovodem.
Vánoční trhy proběhnou ve stánku ve vestibulu školy ve dnech 3. do 20. prosince.
Vánoční prázdniny s ředitelským volnem budou ve dnech 22. 12. 2018 až 6. 1. 2019.
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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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