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Milí čtenáři,
přinášíme Vám nové číslo Školního
zpravodaje. Informuje Vás o událostech
posledních dvou měsíců – z listopadu a
z prosince, 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 lednu a únoru nového
roku 2019.
Můj mail:
ladislav.dolezel@vymolova.cz
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Návštěva Ústavu org. Chemie …
Výstava 100 let 100 obrazů
Jak koza napálila lva
Přednáška o povolání: IT technik
Přednáška o slušném chování
Výroba vánoční dekorace
Vánoční výroba tentokrát se seniory
Divadlo Minor: Libozvuky
Základy první pomoci
Návštěva Mikuláše s doprovodem
Advent v kostele ve Stodůlkách
Festival Mluvící ruce
Vánoční jarmark ve škole
Co nového v MTD
Co plánujeme
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Dne 7. listopadu jsme s dětmi z družiny vydali v rámci týdne vědy do Ústavu organické chemie
a biochemie. Tam pracuje neslyšící vědkyně Marie Pangrácová, která nás tam provedla a vysvětlila
nám, co její práce obnáší. Ve své práci se zaměřuje hlavně na výzkum termitů a jejich život. Existuje
jich mnoho druhů. Mája dětem nabídla na mnoho z nich se podívat. Děti se jich docela bály, nechtěly
se jich vůbec dotýkat, jen některé byly tak odvážné a strach překonaly. Potom se také děti měly
možnost podívat na termity skrz mikroskop, který jim je několikanásobně zvětšil. To bylo opravdu
moc zajímavé, vidět je takto zvětšené. Pak nám Mája ukázala také takový pokus, kdy do mísy
přihodila různé barevné směsi a začalo se z ní barevně kouřit. Bylo to takové kouzlo. Na závěr si pak
děti mohly hrát s barvami. Nejprve barvu nasály takovou trubičkou a pak ji musely stříknout
do takové tuby. Zajímavé bylo, že barvy, které tam postupně přidaly, se nesmíchaly, ale zůstaly jasně
oddělené. Děti se tak podivily tomuto chemickému jevu. Celkově se tam dětem opravdu moc líbilo,
byly nadšené a hned mi říkaly, že by se tam chtěly příští rok zase podívat. Velké poděkování patří také
Máje Pangrácové, která nás tam ochotně prováděla.
Mary Mašlaňová /přeložila Jitka Kubištová/
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Ve středu 7. 11. 2018 byla III.C na výstavě "100 let 100 obrazů". Vystavované obrazy byly
vybrané ze soukromých sbírek Kooperativy. Jednalo se pouze o české a slovenské autory. Děti měly
za úkol vytvořit kopii obrazu dle svého výběru. Výstava se dětem líbila.
Michal Vojtěch

Ve středu 14. listopadu k nám do školy přišla studentka JAMU z Brna, Monika Goldefusová. Ta
studuje na Výchovné dramatice neslyšících. Do školy přinesla i dřevěnou, vlastnoručně vyráběnou
velkou knížku. Pomocí ní pak dětem zahrála divadelně knižní představení: Jak koza napálila lva. Po
divadlu pak děti zpovídala, aby si ověřila, zda děti pohádku správně pochopily. Po pohádce následoval
workshop, ve kterém s dětmi vyráběla různé origami. Děti vyráběly různá papírová zvířata a motýly.
Bylo to docela složité, ale děti to zvládly. Nakonec si děti stouply do kroužku a hrály si s padákem a
různě s ním mávaly. Úplně na závěr pak lektorka děti učila žonglovat s míčky. Bylo to moc hezké,
poděkování patří Monice Goldefusové, že za námi přijela. Děti už se nemůžou dočkat, až nás Monika
znovu navštíví.
Mary Mašlaňová /přeložila Jitka Kubištová/
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V polovině listopadu k nám do školy přišel přednášet Marek Bednařík. Ten pracuje jako IT
technik a tak dětem přišel vysvětlit, co jeho práce obnáší. A vůbec nemá jednoduchou práci! Vysvětlil
nám, co konkrétně obnáší povolání grafika, správce počítačové sítě, opraváře počítačů a mnoho
dalších pozic související s IT technologiemi. Také nám vysvětlil, co se vlastně skrývá pod zkratkou IT a
kde většinou jednotlivÍ pracovníci mohou být zaměstnáni – zda pracují spíš pro firmy externě nebo
interně. Následně napsal na tabuli různá slova související s IT technologiemi a dotazoval se dětí, co
jednotlivé pojmy znamenají. Děti se tak nejen naučily něco nového, ale také si díky Markovi
uvědomily, že práce IT technika není vůbec jednoduchá. Musí umět spoustu věcí. Celkově se to dětem
moc líbilo.
Milan Fritz /přeložila Jitka Kubištová/

Na pondělí 26. listopadu jsme k nám do školy pozvali sestry Spilkovy – Páju i Máju. Obě dvě si
pro děti připravily povídání o tom, co je to slušné chování. Připravily si pro děti takové divadelní
scénky, ve kterých se záměrně chovaly nevhodně. Scénky byly z různého prostředí – například, co děti
nevhodného dělají ve škole, či ve třídě, jak se špatně chovají v dopravě, nebo jak ubližují ostatním.
U jednotlivých scének se děti pořádně nasmály! To z toho důvodu, že Pája s Májou to s dětmi
opravdu umí a měly to opravdu vtipné udělané. Na závěr každé scénky pak od dětí chtěly vědět, co
konkrétně dělaly špatně a požádaly je, aby danou scénku přehrály znova, ale tentokrát se správným
chováním. Závěrem pak děti pochválily, že opravdu vědí, jak se mají chovat. Jen škoda, že to děti
nedodržují a stále zlobí. Ale jsou to prostě děti…
Mary Mašlaňová /přeložila Jitka Kubištová/
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V úterý 27. listopadu přišla do školy Karolína Panská, která s dětmi ručně vyráběla vánoční
dekoraci. Nejprve děti naučila, jak se s pomocí drátů a korálků dají vyrobit andělíčci a poté s nimi
vyráběla svícen. Ten děti vyrobily pomocí starších kompotových sklenic. Nazdobily je pomocí
lepeného cukru, mašliček a také sušeného ovoce. Zapálená svíčka pak ve svícnu vypadala opravdu
krásně. Děti to navíc hrozně moc bavilo. Na třetí výrobek se už nedostalo, ale to vůbec nevadí.
Karolína byla s dětmi dvě hodiny a po celou dobu všechny děti soustředěny pracovaly. Opravdu je to
moc bavilo. A my moc děkujeme, že k nám lektoři chodí a děti obohacují.
Milan Fritz /přeložila Jitka Kubištová/

Dne 28. 11. 2018
III.C společně s dalšími
logopedickými
třídami
navštívila divadlo Minor a
představení
s názvem
Libozvuky. „Herci a hudebníci připravili krajinu zvuků, ze které se
nikomu nechce zpět do rušných ulic města. Ocitnete se
v čarovném prostředí, které žije podle vlastních zákonů a umí
kouzlit s pomocí světla a zvuků“.
Michal Vojtěch, citace a foto z webu divadla
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Dne 3. prosince jsme do školy pozvali několik seniorek, které pravidelně dochází do České unie
neslyšících, aby s dětmi vyrobily vánoční dekoraci. A tak s nimi naše děti vyráběly vánoční stromečky,
které si mohly pomalovat a poté postavit někam jako dekoraci. Dále si mohly ozdobit šišku, včetně
nasprejování bílým sněhem, anebo si mohly vyrobit růži z krepového papíru a mnoho dalších věcí.
Hezké bylo, že děti krásně vyjadřovaly respekt ke starším seniorkám, poslouchaly je a dávaly pozor.
Celkově byla navozena moc příjemná atmosféra.
Mary Mašlaňová /přeložila Jitka Kubištová/
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Děti ze IV. až X. třídy se v pondělí 3. 12. dozvěděly , jak jednoduchými postupy přispět
k záchraně toho nejcennějšího - lidského života. Záchranář z organizace Helpík dětem vysvětlil a
názorně ukázal, jak zastavit krvácení, jak postupovat při zlomenině ruky nebo nohy, jak nejrychleji
přivolat pomoc. Děti si vyzkoušely také masáž srdce. Program děti zaujal, byly aktivní, přispívaly svými
zážitky a snažily se co nejlépe vše naučit.
Eva Chudomelová

Školou první prosincový týden procházel Mikuláš s anděly a čerty. Fotografie z jejich návštěvy
ve své třídě nám poslala paní učitelka Eva Chudomelová. Děkujeme.
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Dne 11. prosince se všechny třídy neslyšících dětí vydaly na zajímavý program do kostela
sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách. Paní učitelka Žofka Nedbalová připravila vánoční příběh zvlášť
pro mladší a starší děti. Hrané scénky pomohly příběh pochopit i dětem z první třídy. Závěr programu
vedl děti k zamyšlení, že dárky nejsou to jediné, co je na Vánocích pěkné. Poděkování za velmi hezky
strávené dopoledne patří také přátelům z farnosti, kteří Žofce Nedbalové pomohli s realizací
programu.
Eva Chudomelová

Foto: E.Chudomelová, T. Bogner
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Naši žáci vystoupili na festivalu Mluvící ruce 2018. Tento festival kultury neslyšících je jednou
z nejlépe hodnocených kulturních akcí neslyšících roku. Letos byl i se zahraničním hostem,
respektovaným britským komikem Johnem Smithem.
Naši školu zastupovali studenti střední školy i žáci základní školy. Celý den tam s nimi trénovali
a pracovali Zuzana Hájková a Michal Brhel.
Rád bych jim za jejich práci nad rámec běžné výuky alespoň takto poděkoval. Studentům i
žákům se festival líbil, nasbírali tam další cenné zkušenosti.
Petr Pánek

Vystoupili jsme na 21. ročníku Mluvících rukou, které se konaly v neděli 9. 12. 2018. Tento
festival pořádá každoročně Česká unie neslyšících, z.ú.
V předmětu hudebně-dramatická výchova, kam chodili žáci IX. a X. třídy, jsme nacvičovali
vystoupení na festival skoro dva měsíce. Nazvali jsme je Vánoční příběhy. Trénovali jsme pravidelně
jednu hodinu týdně.
Velmi oceňuji týmovou spolupráci a hlavně odvahu dětí vystoupit před tolika diváky.
Za úspěšné vystoupení a reprezentování naší školy všem žákům velmi děkuji!
Bc. Michal Brhel za ZŠ
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Dne 9. 12. 2018 jsme s 2. ročníkem šli společně s paní učitelkou Hájkovou a také s Darinou
Leškovou z 1. ročníku do divadla Rokoko na festival Mluvící ruce. Letos se uskutečnil již 21. ročník.
Festival se koná každoročně. Vystoupili jsme na něm s českou hymnou ve znakovém jazyce.
Ráno kolem 9hod. jsme se setkali a čekali jsme na paní učitelku Hájkovu před dveřmi divadla
Rokoko. Nejprve jsme trénovali českou hymnu, poté jsme dopoledne šli do restaurace u divadla, kde
jsme zdarma dostali občerstvení. Měli jsme dost času, tak jsme se rozhodli pro návštěvu
vánočních trhů na Staroměstské náměstí.
Vystoupení jsme měli na začátku festivalu v 15:30, vše proběhlo v pořádku. Samozřejmě jsme
měli trému, ale zvládli jsme to bez problémů. Pak jsme seděli v hledišti a dívali jsme se na jiná
vystoupení až do večera. Program uváděli slavní čeští moderátoři Marek Bednařík a Eva Sattler.
Vystupoval tam i slavný neslyšící herec John Smith z Anglie. Byl vtipný, na jevišti vyprávěl vtipné
příběhy a všichni se smáli. Zažili jsme tam úžasnou atmosféru.
Zuzana Hájková, studenti ze SŠ

Foto: Tomáš Devera a Česká unie neslyšících, z.ú.
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Posledních čtrnáct dnů před vánočními prázdninami se ve vestibulu školy konal tradiční
Vánoční jarmark. Jednotlivé třídy prodávaly rukodělné výrobky žáků a vlastnoručně vyráběné cukroví,
chlebíčky, zákusky a koláče. Se vším pomáhali třídní učitelé, vychovatelé a mnohdy se zapojili i rodiče
a babičky.
Závěrečný týden patří převážně studentům střední školy. Poslední den - pátek 21. 12. bude
prodávat také Ulicentrum a jeho výtěžek půjde na zakoupení softballového vybavení pro střední
školu.

Tomáš Bogner a VI. třída
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Nově lze sledovat videa MTD také na Facebooku.
Noc filmových nadějí
MTD byla oslovena producentem televize Nova Hynkem Lorencem ke spolupráci na Noci
filmových nadějí. Malý štáb MTD se zúčastnil slavnostního večera spojeného s předáváním cen
a natočil zde reportáž, která byla odvysílána v pořadu Volejte Novu 1. 12.

Cena Edinburgh
ČT:D se v listopadu zúčastnila mezinárodní výroční konference televizních zpravodajství
pro děti v Edinburghu. Této akce se zúčastnilo celkem 20 televizí jako BBC, ZDF, SVT, Arte a další ze 17
států. Účastníci zde prezentovali své nejlepší reportáže roku a nejlepší speciální vydání. V kategorii
Best Special získal 3. místo speciál Zpráviček ke Dni neslyšících, na kterém se podílela i MTD. Jedná se
o vůbec první ocenění Zpráviček za 5 let účasti ve výměnné síti Eurovize.

Natáčení nového filmu MTD pokračuje
Jednotlivá natáčení probíhají vždy v úterý odpoledne v areálu školy. Zároveň děti průběžně
pracují na střihu natočeného materiálu a na následných korekcích scénáře.

Leoš Procházka
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Vánoční prázdniny si užijeme od soboty 22. 12. 2018 do neděle 6. 1. 2019.
V pátek 25. 1. 2019 bude Den otevřených dveří ZŠ a MŠ.
Ve čtvrtek 31. 1. 2019 dostanou žáci výsledky svého snažení – pololetní vysvědčení.
Následující pátek 1. 2. 2019 si prodloužíme víkend o jednodenní pololetní prázdniny.
Jarní prázdniny pro žáky škol na Praze 5 (a tedy i nás) budou v týdnu od 11. 2. do 17. 2 . 2019.
Ve dnech 25. 2. až 1. 3. 2019 navštíví naši školu učitelé školy pro sluchově postižené
ze slovinské Lublaně. V rámci projektu se budou s našimi učiteli podílet na výuce našich žáků
(např. polytechnická výchova, cizí jazyk…).
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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 KALENDÁŘNÍM ROCE 2019.

Školní zpravodaj
Vydává: Ulicentrum při SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5
Zpracoval: Mgr. Ladislav Doležel
Vydání: číslo 5, uzávěrka 17. 12. 2018
Kontakt: skola@vymolova.cz
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Kontakt redakce zpravodaje:
ladislav.dolezel@vymolova.cz

