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Milí čtenáři,
přinášíme Vám nové číslo Školního
zpravodaje. První číslo roku 2018. Informuje
Vás především 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 březnu a dubnu.
Můj mail:
ladislav.dolezel@vymolova.cz

Jazykový pobyt SŠ ve V. Británii
V Národním divadle
Předvánoční týden s družinou
Předvánoční sportovní den
Návštěva Národního technického muzea
Prezentace studia na brněnské univerzitě
Ústecký dent
Návštěva Národního technického muzea
Výstava korunovačních klenotů
Škola v přírodě s prvky lyžování
Ptáci u vody
Krokodýlí ZOO
Maturitní ples SŠ
Trénink na turnaj v šachu
Příběh požáru Národního divadla
Výstava trabantů
Mistrovství ČR žáků a juniorů ve futsale
Masopustní karneval
Co nového v MTD
Co se chystá

Prvními příspěvky se ještě vracíme k nabitému předvánočnímu období. Tyto články jsme už nestihli zařadit
do předchozího čísla.
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V posledním loňském čísle zpravodaje jsme vám slíbili obsáhlejší reportáž o výjezdu studentů SŠ
do anglického Brightonu, tak tady ji máte:

Velmi si vážíme toho, že jsme získali od zřizovatele MHMP finanční podporu, abychom mohli náš
studijní pobyt uskutečnit. Záměrem našeho projektu podaného do grantového programu „Cesta
ke vzdělání 2017“ bylo zejména využití jazykových znalostí a dovedností nabytých při výuce anglického
jazyka na naší škole v praxi a umožnění reálné interakce s rodilými mluvčími anglického jazyka ve Velké
Británii.
Studenti dostali tak možnost se seznámit se systémem vzdělávání sluchově postižených ve Velké
Británii, vzájemně si vyměnit své zkušenosti s ostatními neslyšícími a nedoslýchavými studenty
v přirozeném studijním prostředí v cizině. Důležitá byla pro nás i vzájemná komunikace českých a
anglických vrstevníků i mimo studijní prostředí ve volném čase, společné sportovní aktivity, navazování
vzájemných kontaktů, apod. a zhlédnutí hlavních londýnských památek, o nichž se studenti učili
při hodinách anglického jazyka.
Protože je anglický jazyk i náš maturitní předmět, považujeme tuto zkušenost za velmi přínosnou
pro studenty i jako velkou motivaci do studia anglického jazyka, jenž je pro mnohé z nich již třetím
jazykem, který se vedle českého jazyka a českého znakového jazyka učí.
Navázali jsme kontakt s ředitelem školy pro neslyšící Hamilton Lodge School and College
v Brightonu panem Davidem Couchem. Tato škola sestává ze základní a střední školy pro neslyšící, a
protože zde studují vrstevníci našich studentů, byla to vynikající příležitost pro naše sluchově postižené
studenty seznámit se se stejně starými studenty v zahraničí a procvičit si svoje znalosti anglického jazyka.
Jak jsme však měli možnost poznat, hodně studentů studujících na této škole mělo i přidružené postižení
včetně sluchového, a tak jsme museli tomuto faktu styl naší komunikace přizpůsobit.
Projekt jsme uskutečnili ve dnech sobota 18. 11. – čtvrtek 23. 11. 2017. Na základě studijních
výsledků a vlastních zásluh bylo vybráno 10 studentů z 3. a 4. ročníku:
1. Čipera Matěj
2. Dohnalová Karolína
3. Gašparovič Marcel
4. Grohová Marie
5. Hartoš Radim
6. Hejpetrová Kristýna
7. Kubišová Iveta
8. Skopový Šimon
9. Šumanová Veronika
10. Vysloužilová Nikola
Jako pedagogický doprovod jsme jely my - dvě učitelky anglického jazyka Mirka Kvasničková a já,
Ivana Hay. Zastávala jsem i pozici tlumočníka, neboť ovládám britský znakový jazyk (BSL – British sign
language) a český znakový jazyk (ČZJ) a mohla jsem tak ostatním překládat, co nám bylo ve škole řečeno.
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Stručný přehled našeho programu:
Sobota 18. 11. – odlet z Prahy do Londýna, prohlídka londýnských památek, ubytování v hotelu Bridge
Park
Neděle 19. 11. – prohlídka londýnských památek, odjezd do Brightonu, ubytování v hotelu Smart Sea
View
Pondělí 20. 11. – návštěva školy pro neslyšící Hamilton Lodge School and College for the Deaf
Úterý 21. 11. – návštěva školy pro neslyšící Hamilton Lodge School and College for the Deaf
Středa 22. 11. – návštěva školy pro neslyšící Hamilton Lodge School and College for the Deaf, odjezd
z Brightonu do Londýna, ubytování v hotelu Garth
Čtvrtek 23. 11. – londýnské památky, odlet z Londýna do Prahy
Ubytování nám škola ve svém areálu bohužel v rámci její
legislativy nemohla nabídnout, a tak jsme si zajistili ubytování
v Brightonu v hotelu Smart Sea View. Avšak aktivity konané
ve škole společně s tamějšími učiteli a studenty jsme měli
zdarma a byl nám ve škole poskytnut
i oběd.

Protože jsme získali pouze část grantové podpory, než jakou jsme žádali, přispěli studenti
do projektu i svojí finanční spoluúčastí, abychom jej mohli realizovat. Z finančních důvodů byl proto pobyt
ve Velké Británii kratší, než bylo původně zamýšleno. Též jsme nakonec neměli tlumočnici z mluvené
angličtiny do ČZJ a naopak, neboť ze zdravotních důvodů nakonec nemohla s námi odletět, ale přesto
jsme vše zvládli výborně v rámci našich možností.
Během návštěvy školy pro neslyšící v Anglii naši studenti představili pro celou školu v tělocvičně
svoji prezentaci o České republice, naší škole, studijním oboru asistent zubního technika a situaci sluchově
postižených u nás v anglickém jazyce a mezinárodním znakovém
systému. Vše jsem simultánně tlumočila do BSL, a tak angličtí učitelé
a studenti všemu rozuměli. Přivezli jsme na ukázku i naše typické jídlo a
pití, anglicky psaného průvodce o naší zemi a hlavním městě Praze i
vlajku ČR. Angličtí studenti i učitelé dostali prostor se nás ptát, zajímalo
je například, jak se našim studentům studuje, jaké jsou u nás podmínky
ke studiu sluchově postižených apod. Studenti odpovídali, jak uměli
v angličtině a mezinárodním znakovém systému. Také si připravili
pro anglické žáky a studenty pár soutěžních otázek týkajících se péče
o zuby.
Po návratu do Čech byli naši studenti v plném proudu příprav
svého maturitního plesu, a tak jsme se domluvili, že uskutečníme
prezentaci o pobytu v Anglii pro ostatní studenty na naší škole ke konci
února, kde představíme spolužákům svůj videoklip z pobytu, který
sestříhali z videí natočených během pobytu v Anglii. Studenti měli totiž
za úkol připravit si základní informace o každé ze zhlédnutých památek a
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v českém znakovém jazyce je prezentovat před onou londýnskou památkou. Tak se naučili i něco z historie
Londýna.
Studenti při hodinách českého jazyka též napsali referáty o studijním pobytu ve Velké Británii.
Za úkol od nás také dostali napsat po jednotlivcích nebo dvojicích deník na každý den, v českém i
anglickém jazyce.
Památky, které jsme během návštěvy Londýna zhlédli: London Eye, Houses of Parliament,
Buckingham Palace, National Gallery, Picadilly Circus, Trafalgar Square, Tower Bridge, Tower of London.
V Brightonu jsme tak navštívili Royal Pavilion, kde jsme měli společné bruslení v rámci interakce
s anglickými neslyšícími studenty, které pro nás jejich škola připravila. Dále jsme v Brightonu navštívili
pohyblivou rozhlednu British Airways i360 a známý Brighton Pier.

Během tří dnů ve škole jsme byli provedeni panem ředitelem a paní zástupkyní po celé škole, která
sestává z druhého stupně ZŠ a SŠ. Studenti, kteří zde studují na střední škole, bývají však většinou v terénu
v jiných školách, neboť studují různé obory se slyšícími. Pomáhají jim komunikační asistenti, kteří ovládají
britský znakový jazyk.
V Hamilton Lodge School, která funguje vlastně jako
základna, tak mají všechny ostatní předměty kromě těch
odborných společně. Aby nás nebylo
moc, rozdělili jsme se do dvou skupin
jako nedoslýchaví a neslyšící studenti
a po 20 minutách jsme se vystřídali
na násleších v konkrétní hodině.
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Některé hodiny jsme měli společné, bylo-li místo, jako například dramatickou výchovu. Hráli jsme
zde s anglickými studenty tzv. „icebreaking games“, abychom se navzájem poznali, a pak různé
pantomimické etudy a cvičení. Všechny to bavilo.
Viděli jsme také, jak vyučují tělesnou výchovu, přírodní vědy – zde
si naši studenti povídali s anglickými studenty o tom, co by chtěli
v budoucnu dělat, až vystudují střední školu. Dále jsme viděli hodiny
informatiky, studenty zaujala zejména možnost stlačení monitorů dovnitř
stolu, neboť tak studentům nepřekáží ve výhledu na učitele.
Naši studenti také dostali možnost
interakce s tělesně a mentálně postiženými studenty, kdy s nimi komunikovali
pomocí obrázků. Líbilo se jim i to, že v anglické škole měli čerstvě školního
pejska, ještě štěňátko, který bude působit jako domácí zvířátko pro školní děti,
aby si zvykly starat se o ostatní.

Pan ředitel David Couch nás provedl také internátními budovami, které jsou výlučně pro chlapce a
výlučně pro dívky. Třetí budova byla určena tělesně a mentálně postiženým, a podle toho také její
vybavení vypadalo (dostupné široké dveře, přístup, upravené schodiště, vana, WC apod.). Internát
vypadal spíš jako domov, naši studenti říkali, jak působí útulně. Oproti tomu škola samotná byla také
jakoby dům, ale za ty tři dny bylo stejně pro nás těžké se zde ve spleti úzkých chodbiček orientovat.
Pan ředitel nám též
předvedl svoji prezentaci, kde
pojednával
o
systému
vzdělávání neslyšících ve Velké
Británii. Uvedl, že 18 škol
pro neslyšící je v Anglii a 3
ve Skotsku. V Anglii je celkem
152 místních
úřadů,
které
rozhodují o umístění žáků,
ve Skotsku je to 32, 22
ve Walesu a 11 v Severním Irsku.
Dále jsme se dozvěděli, jaké služby pro sluchově postižené zde existují, provázané vzděláváním.
Příkladem je logopedie, školská audiologie, výuka formou návštěv, klinická audiologie, audioorální terapie,
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jednotné třídy speciálně pro sluchově postižené na běžných školách, kochleární implantát a Cued speech,
napomáhající porozumění sluchově postiženým.
Ve Velké Británii je systém vzdělávání sluchově postižených poskytován vlastně ve třech
podobách, a sice formou inkluze (dříve integrace) v běžných školách, dále formou speciálních tříd
pro sluchově postižené při běžných školách (tzv. units), a konečně speciální školy pro sluchově postižené,
jako je například naše škola a stejně tak Hamilton Lodge School and College for the Deaf.
Pan ředitel nás ještě seznámil s organizacemi, které mají ve Velké Británii co do činění se sluchově
postiženými, jako je NDCS - National Deaf Children Society, Action on Hearing Loss, The Ear Foundation,
British Cochlear Implant Group, BATOD - British Association of Teachers of the Deaf, Ewing Foundation,
Cued Speech, BDA - British Deaf Association, National Sensory Impairment Partnership apod.
Těchto pár dní v Anglii uteklo rychlostí blesku a než jsme se nadáli, už jsme byli na cestě domů.
Pro mnohé studenty z naší skupiny to byla dokonce i premiéra v letadle. Nyní už se vraceli o něco
klidnější, když věděli, jak to na letišti a v letadle chodí. Někteří si díky tomuto studijnímu pobytu rozšířili
svůj počet přátel na Facebooku, zahrnujíc i některé učitele z Hamilton Lodge School, neboť komunikace
s nimi byla snadná, hlavně s neslyšícími učiteli, kteří se s našimi studenty domluvili snadno a bez
problémů. S některými ze studentů se naši studenti seznámili během hodin, přestávky, oběda,
ve společenské místnosti anebo na společném bruslení, které pro nás anglická škola zorganizovala.
Budeme moc rádi, když zůstaneme s touto školou v kontaktu a oni v budoucnu navštíví naopak i
nás. Naše zkušenost s tímto projektem nás jen utvrdila v tom, že má smysl v takových projektech
pokračovat a že bychom jej v budoucnu opět zopakovali s dalšími třídami, jejichž maturitním předmětem
je angličtina.
Text: Mgr. et Bc. Ivana Hay, neslyšící učitelka AJ
Foto: archiv našich studentů
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Dne 4. 12. 2017 jsme byli na nové scéně Národního divadla na představení Vidím, nevidím..
Představení se dětem moc líbilo a zahrály si i na herce přímo na podiu.
Michal Vojtěch

Poslední předvánoční týden jsme pro děti měli připravený nabitý program.
V pondělí 18. 12. bylo venku velké množství sněhu a navíc bylo
krásné slunné počasí, tak jsme s našimi dětmi z první třídy vyrazili ven. Tam
jsme se koulovali, postavili malého sněhuláka a užívali sněhu, jak jen to šlo.

Odpoledne nás čekala přednáška o Japonsku. Tu vedl neslyšící
přednášející Stanislav Tříska. Vyprávěl o tom, jak lidé v Japonsku žijí, jakou
měnou se tam platí, jak tam vypadá jejich silniční doprava. Dopravní systém
tam není jako u nás – dopravní prostředky tam jezdí po obrovských mostech
vysokou rychlostí. Samozřejmě jsme se také dozvěděli i o japonské kultuře a
jejich tradičních pokrmech. Zajímavostí také bylo, že jídlo si v Japonsku
můžete objednat i
u automatu a pak jen
přijít k pultu a jídlo již
dostanete přichystané.
Děti měly na Standu
spoustu dotazů, bylo to pro ně moc zajímavé. Standa
totiž procestoval téměř celé Japonsko! Takže stihl
vidět opravdu všechno. Jeho zkušenosti byly pro nás
moc zajímavé.
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V úterý jsme potom s dětmi vyrazili
na vánoční plavání do bazénu v Radlicích.
Děti mohly plavat, jak jen chtěly. Měly z toho
opravdu velkou radost a moc je to bavilo.

Ve středu jsme se vydali s družinou na vánoční trhy
na Václavském a Staroměstském náměstí. S dětmi jsme tak
chtěli nasát vánoční atmosféru, vůni trdelníku či dalších
typickým pokrmů a teplých nápojů. Děti se nás ptaly, proč se
vůbec trhy konají, tak jsme jim na vše odpovídali a užívali si
společnou vánoční procházku centrem krásné Prahy. Děti si
samozřejmě také koupily nějaké drobnosti, například trdlo
nebo spirálu nebo různé maličkost pro své rodiče či pro sebe.

Ve čtvrtek jsme s družinkou měli vánoční posezení, na kterém jsme si s dětmi dali cukroví a připili
si dětským šampaňským. Naše společné posezení nám zpříjemnila vůně františku. Společně jsme se pak
dívali na pohádku Nejkrásnější dar, ve které hrají neslyšící herci. Vytvořili jsme si tak příjemnou vánoční
atmosféru a odpočinuli si. Dětem jsme také dali dárky, které jsme měli od firmy Lukoil. Měly z toho
obrovskou radost a hned si s nimi hrály.
Lucka Lešková /přeložila Jitka Kubištová/
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Předvánoční sportovní den v hale poblíž školy si 19. 12. užily děti z prvních, druhých a třetích tříd.
Jako vždy skvěle zorganizované soutěže děti bavily. Všichni sportovali opravdu vydatně, druhý den si děti
stěžovaly, jak je bolí svaly. Asi by potřebovali trénovat častěji. Na závěr dostali všichni krásný dárek –
krabici lega.
Eva Chudomelová
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Dne 8. 1. 2018 se konala pro naše čtvrťáky prezentace o možnostech studia pro neslyšící a
nedoslýchavé na Masarykově univerzitě v Brně. Středisko Teiresiás, které poskytuje služby studentům se
speciálními vzdělávacími potřebami, přijeli představit dva tamní pracovníci - Dr. Zvonek a Mgr. Sklenák.
Seznámili naše studenty s možnostmi, které sluchově postižení studenti na tamní univerzitě mají.
Tak jsme se dozvěděli, že mají například po dobu studia k dispozici ve výuce tlumočníka českého
znakového jazyka, přepisovatele mluveného jazyka, tablety. Dále středisko zajišťuje individuální výuku
v případech, kdy studenti se sluchovým postižením potřebují individuální konzultace s vyučujícími.
Text: David Jorda
Korektura: Fedor Krajčík

Naši zástupci Radim Hartoš a Aleš Červinka reprezentovali naší školu ve dvoudenní mezinárodní
soutěži zubních techniků ve dnech 16. – 17. ledna 2018. Sedmadvacet vybraných studentů ze středních
škol v Čechách a v Německu soutěžilo v modelaci a kresbě postranních zubů. Dle slov poroty bylo velmi
těžké určit pořadí, výtvory soutěžících se lišily pouze v detailech spatřitelných pouze cvičenému oku.
Všichni soutěžící by dle nezávislých porotců mohli být okamžitě přijati do laboratorních stomatologických
praxí. Studenty doprovázela paní učitelka Krajčíková Kalců a tlumočnice Barbora Gardelková.
Text: Fedor Krajčík
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Ve středu 16. 1. jsme se s družinou I., III. a V. třídy vydali do Národního technického muzea.
Prohlídli jsme různé vozy, motorky, motocykly od těch úplně nejstarších až po ty nejnovější, moderní.
Také jsme se podívali na historická letadla i lodě. V další části se pak děti měly možnost vidět, jak se tvoří
fotografie – ty barevné i černobílé. Děti si expozici pozorně prohlédly a pak jsme zamířili do fotoateliéru,
kde bylo názorně ukázáno, jak se fotky vyvolávají. Součástí expozice byla také výstava Poldi – lidé a jejich
továrna. Ta zachycovala historický vývoj továrny Poldina huť v Kladně až do současné podoby. Prohlédli
jsme si všechny vystavené fotografie a potom jsme zamířili do dětské herny. Tam jsme s dětmi stavěli
z Merkuru různé věci a nakonec jsme se na chvilku podívali na pohádku, odpočinuli si a pak jsme se rozešli
domů. Byla to moc pěkná akce!
Lucie Lešková /přeložila Jitka Kubištová/

Dne 18. 1. 2018 jsme navštívili výstavu korunovačních klenotů na Pražském hradě. Výstava byla
uspořádána k 100. výročí vzniku naší republiky. Děti měly ojedinělou možnost prohlédnout si české
korunovační klenoty a další předměty, které jsou součástí svatováclavského pokladu. Dětem se výstava
líbila.
Michal Vojtěch II.C
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Ve dnech 15. 1. 2018 na SŠ a 19. 1. 2018 na ZŠ proběhly dny otevřených dveří na naší škole. Přišly
se podívat potencionální zájemce o studium na SŠ a rodiče budoucích prvňáčků.

Od 25. ledna do 1. února jsem opět – stejně jako vloni - zorganizoval v Krkonoších školu
v přírodě. Konkrétně jsme vyjeli na Richtrovy boudy do Pece pod Sněžkou. Letos bylo celkem 18 dětí a
7 pracovníků. Bylo to opravdu bezvadné, protože nám letos napadlo strašně moc sněhu. Měli jsme také
velké štěstí na počasí, protože bylo hodně slunečných dní. Sice občas bylo i zataženo, ale i tak jsme se
skoro každý den dostali na lyže. Některé děti na začátku neuměly vůbec lyžovat, ale během týdne
na horách se hodně rozlyžovaly a dokonce vybojovaly i medaili ze závodů. To byl opravdu úspěch.
Na děti kromě lyžování čekalo spousta dalších zajímavých programů. Například v pondělí 28. ledna jsme
do boudy pozvali správce, který vlastní tři ovčáky – křížence vlků. Ti zrovna měli tři štěňata, tak je vzal
také s sebou. Udělal nám o nich přednášku, takže děti zjistily, jak žijí, co mají rádi, co jedí a podobně.
Děti z toho byly nadšené. Navíc si je mohly i pohladit, takže to pro ně byl zážitek. Během pobytu jsme
také vyrazili na výlet na Výrovku. Šli jsme samozřejmě pěšky, na místě jsme si pak odpočinuli
v restauraci. Objednali si pohár nebo něco malého na zub. Děti si také přály jít do sauny, a tak jsme jim
jejich přání splnili. V polovině týdne jsme dětem uspořádali běžecký závod, tzv. Radlický biatlon.
Ve zpravodaji na další straně můžete vidět výherce této soutěže.
Celkově si myslím, že se škola v přírodě moc povedla. Děti hned projevily přání, že příští rok chtějí
jet znovu. Tak jim to přání splníme. Na webových stránkách školy je možné vidět více fotek z celé akce.
Leoš Procházka bude také nabízet DVD ze školy v přírodě. Celkově hodnotím pobyt velmi pozitivně. Jídlo
bylo skvělé, ubytování perfektní a hlavně děti byly opravdu moc spokojené.
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SLALOM

Milan Fritz /přeložila Jitka Kubištová/
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Na nábřeží mezi Palackého a železničním mostem vyrazila 12. 2. početná skupina dětí: I.A, II.C,
III.A a C, V.A a VII. třída. Odborník z organizace Lesy hl. m. Prahy tam na ně čekal, aby je seznámil
s různými zajímavými informacemi o ptácích, kteří se v zimním období k Vltavě slétávají. Děti s radostí
házely pečivo rackům a pozorovaly ptáky dalekohledy. Největší ohlas pak měla slečna ornitoložka, která
chytila labuť a nechala ji dětem prohlédnout zblízka. Pan ornitolog pak prokázal ještě větší šikovnost a
chytil racka. Na závěr si děti zahrály ještě hru na zahřátí a spokojené se vrátily do školy.
Eva Chudomelová

Ve čtvrtek 15.2.2018 navštívily děti z V.A, VIII. a IX. třídy Krokodýlí ZOO v Praze Holešovicích.
Na místě žáky čekal 90ti minutový program o krokodýlech a jejich životě. Děti objevovaly nebezpečný
svět aligátorů, kajmanů a krokodýlů. Kde se vzali a jak jsou zde dlouho? Jaká je stavba těla? Jakého se
dožívají věku? Jací jsou největší krokodýli světa. Jaká je potrava krokodýlů. Útoky krokodýlů na člověka.
To vše jsme se dozvěděli z přednášky, která byla velmi zajímavá. Děti měly také jedinečnou možnost si
tyto exotické tvory vyfotit. Samozřejmě byla celá akce tlumočená i do českého znakového jazyka. To
zajistila Eva Kastnerová. Dětem se program moc líbil a odnesly si spoustu nových zážitků.
Tomáš Bogner, Jitka Kubištová
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Pátek 16. února byl významný den, protože se konal maturitní ples studentů čtvrtého ročníku,
tedy letošních maturantů. Jednalo se celkem o devět studentů, z nichž jeden měl o rok prodloužené
studium. Zúčastnili se samozřejmě i jejich třídní učitelé – David Jorda a Pavla Bognerová. Ples se konal
v Kulturním centru Novodvorská, a to od 19 hodin večer do 3 hodin ráno. Na plese byl opravdu bohatý
program. Mohli jsme zhlédnout například vystoupení Míši Kosiecové , vystoupila také slavná osobnost
z oblasti pantomimy neslyšících Zlatuše Kurcová. Celým programem nás provázeli dva úžasní moderátoři
– Monika Goldefusová a Milan Fritz, kteří jsou rovněž bývalými absolventy naší střední školy.
Do mluvené češtiny a českého znakového jazyka tlumočila Kateřina Červinková Houšková a Fedor
Krajčík.
Samotnému šerpování předcházelo předtančení, které si připravili studenti s pomocí choreografa
Tomáše Slavíčka a Barbory Gardelkové, která jejich společné taneční tréninky tlumočila. Podařilo se jim
připravit opravdu krásné vystoupení. Poté následovalo šerpování jednotlivých studentů, předání květin
všem jejich vyučujícím, předání květin rodičům maturantů a poděkování rodičům za jejich veškerou
dosavadní podporu, lásku a péči.
O půlnoci následovalo „půlnoční překvapení.“ Studenti si připravili pěkné taneční vystoupení
v kostýmech obřích plyšových zvířátek (mohli jsme tak vidět například prasátko, krávu, myš, atd.).
Po vystoupení předali maturanti dárky svým třídním učitelům – dárkové koše plné nejrůznějších dobrot,
které má každý z nich rád (například já, David Jorda, jsem dostal kávu a různé sladkosti, Pavla Bognerová
zase čaj, okurky a Coca colu, atd.). Bylo to od nich milé. Potom studenti přinesli ještě krásný dort,
na kterém byly z marcipánu vymodelované obě čelisti se zuby a ozdobně napsané jméno každého
maturanta.
Závěrem chci říci, že se jednalo o opravdu povedený ples s krásným programem. Celý náš
pedagogický sbor spolu se studenty nižších ročníků vám všem, milí studenti, teď už jen přejeme, abyste
vaše studium zakončili stejně tak úspěšným složením maturitní zkoušky.
Napsal David Jorda
Korektura Helena
Andrejsková
Foto Jaroslav Klein
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Ve středu 21. února jsme měli v naší škole malý tréninkový turnaj za účasti pěti hráčů. Neslyšící
kolegové se připravují na MČR v šachu neslyšících, které bude letos v sobotu 7. dubna
v ČUN Praha. A také na středu 25. dubna, kdy do naší školy zavítá od 16:30 na simultánku mezinárodní
velmistr a reportér České televize Martin Petr.
Výsledek byl tentokrát takový:
1. Miloslav Pánek (5,5:2,5)
2. Petr Pánek (5:3)
3. Martin Najman (4,5:3,5)
4.-5. Šimon Sedláček a Milan Štenberk (2,5:5,5)
Petr Pánek
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Ve středu 21. února 2018 se konal v prostředí bývalé vodárenské věže (Novomlýnská věž)
interaktivní program tlumočený do českého znakového jazyka. Děti z V.A, VIII. a IX. třídy se seznámily
s nejznámějším požárem v dějinách Prahy - s požárem Národního divadla. Dozvěděly se, kdy vypukl,
co všechno zničil, jaké příběhy jsou s ním spojeny. Děti poznaly nezbytnou úlohu vody pro bezpečnost
města a na závěr programu měly příležitost se podívat na simulace požárů v různých částí Prahy.
Tomáš Bogner
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Ve středu 21. 2. jsme s družinkou byli na výstavě trabantů v Motole. Na děti tam čekalo příjemné
a zábavné odpoledne. Nejprve si prohlédly venkovní expozici, kde byly různé trabanty vystaveny.
Ve vnitřní expozici pak byly vidět tato auta, ve kterých byl udělán průřez a poskytoval tak dětem
jedinečnou možnost, aby si vyzkoušely, jak se takový trabant řídil nebo jak se v nich šlapalo na pedály.
Taky si mohly prohlédnout na videu různé ukázky toho, jak auta dříve vypadala. Součástí výstavy byla i
výstava motorek, kde si děti mohly vše vyzkoušet a ohmatat, takže je to hrozně bavilo. Dokonce u toho
vydržely dvě a půl hodiny! Na závěr pak děti dostaly omalovánky s touto tematikou a mohly si
vymalovávat. Opravdu moc si to užily!
Milan Fritz /přeložila Jitka Kubištová/

Dominik Mac Henzl přišel 13. 2. do školy přednášet na téma Z klece ven. Na své přednášce
motivoval děti k tomu, aby nezůstávaly zde v Čechách, ale rozlétly se po světě. Můžou třeba jednou
vyrazit do Velké Británie, aby tam poznaly nové místo, nasály jinou kulturu, naučily se další jazyk a pak
můžou přijet zpět do Čech i s nově nabytými zážitky. Mac chtěl svou přednáškou ukázat dětem cestu, že
i neslyšící lidé mohou žít v cizině. Pokud budou chtít, vše bez problémů v zahraničí zvládnou. Pro děti to
bylo těžké téma, ale snažily se ho pochopit a vstřebat. Celkově si myslím, že to Mac pojal velmi hezky.
Milan Fritz /přeložila Jitka Kubištová/
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V klubovně školy proběhly přednášky městské policie na téma "Bezpečnost na silnicích a
cyklistika". Proběhly ve druhé polovině února a zúčastnily se jí děti 1. stupně ZŠ.
Tomáš Bogner

V sobotu 24. 2. 2018 se konalo Mistrovství České republiky žáků a juniorů ve futsale. Z naší
základní školy se ho účastnili i 3 kluci – Dominik, Lukáš a Mirek. Ti reprezentovali I.PSKN (Pražský
sportovní klub neslyšících). Dále se do soutěže přihlásily tyto kluby: Olympia, Ostrava Vítkovice a Hradec
Králové. Hrálo se po celý den v sobotu – jak žáci, tak junioři mezi s sebou soupeřili. Naši kluci se svým
týmem se nakonec umístili na třetím místě. Medaile, kterou získali, se jim moc líbila. Další turnaj v malé
kopané, tentokrát na trávě, se bude konat 19. května 2018.
Jiří Kolíska /přeložila Jitka Kubištová/
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A takhle krásně vypadal náš letošní

Výstava trabantů
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Zprávičky ČT:D
Štáb MTD připravuje další dvě krátké reportáže pro ČT:D. Před dokončením je reportáž ze zimní
školy v přírodě na Richterových boudách reportérky Sandry Čechovské. Dále ve střižně máme zajímavou
reportáž Matěje Čipery z mezinárodního divadelního kempu, který se konal v lednu v Norsku.

Kroužky MTD
Ve druhém pololetí probíhají pro neslyšící jednou týdně pravidelné filmové kroužky. Zde si děti
mohou natáčet krátká vlastní videa. Vyzkouší si tak v týmové práci, co obnáší například role kameramana, režiséra či herce. Ti starší si svá videa i sami stříhají v kvalitním programu Final Cut Pro 7.
Leoš Procházka
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Ve dnech 15. a 16. 3. ve škole proběhne natáčení TKN
V pátek 23. 3. proběhne jednodenní prodejní velikonoční výstava v klubovně školy
Velikonoční prázdniny si užijeme od 29. 3. do 2. 4. 2018
Ve dnech 6. a 7. dubna se konají zápisy prvňáků do základní školy
V polovině dubna proběhnou přijímací pohovory na SŠ

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 2018.
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