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Milí čtenáři,
přinášíme Vám nové číslo Školního zpravodaje. Poslední číslo školního roku 2017/2018. Informuje Vás o všech významných událostech posledních dvou školních měsíců, o kterých jste mi
napsali a podělili se s ostatními o své zážitky a fotografie. Událostí bylo mnoho, jak vidíte z rozsahu
zpravodaje.


















Doufám, že Vám jeho čtení zpříjemní Váš
volný čas a fotografie připomenou pěkně prožité
chvíle.
Ladislav Doležel

PS
Přeji všem dlouhé a pohodové prázdniny a
budu se těšit se na všechny nové příspěvky a fotografie v příštím školním roce.







Můj mail:
ladislav.dolezel@vymolova.cz

Foto na titulní straně z Dětského dne 1. 6. 2018
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Dne 26. 4. 2018 se žáci V. A zúčastnili exkurze do pražské pekárny Kabát. Viděli ukázky ruční výroby
různých druhů pečiva - vánoček, chleba, štrúdlů ap.). Vyzkoušeli si i plnění koblih, které si pak mohli sníst.
Dětem se návštěva pekárny moc líbila.
Tomáš Bogner, tř. uč. V. A

Dne 27. 4. 2018 se žáci I. A vydali k ZŠ Mohylová na Lužinách. Konal se tam další ročník běhu „Run
and Help“. Žáci si mohli vybrat jednu ze tří délek tratí,
podle které byla stanovena i výše startovného. Veškeré peníze putují na tlumočnické služby. Tlumočnice
byly přítomny i v den běhu. Celá škola umí základní
znaky českého znakového jazyka.
Milada Konvalinová, tř. uč. I. A
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V měsících
dubnu
a
květnu
proběhl
ve
škole
turnaj
ve vybíjené „Radlický pohár“. Zúčastnily se ho třetí, čtvrté a páté třídy. Všichni
soutěžící si užili napětí zápasů každý – s každým a celá škola čekala na vítěze.
Výsledky byly těsné. Pohár získala třída V. A. Druhé místo třídy III. C a V. C, třetí
místo IV. C a V. B. Všem zúčastněným děkujeme za krásné zážitky, hru v duchu
fair play a těšíme se na turnaj v příštím roce.
Kateřina Chuchmová, tř. uč III.C
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Žáci třídy V. A v rámci výtvarné výchovy vyrobili pro své milující maminky vlastnoruční mýdlo
k nadcházejícímu Svátku matek.
Tomáš Bogner, tř.uč. V. A

16. května uspořádalo Centrum pro dětský sluch Tamtam prohlídku v muzeu, které stojí nedaleko
metra Florenc. Průvodkyně nás seznámila s 5 starými pověstmi, které nám spojila vizuálně s místy na staré
mapě. Seznámila nás s historií Faustova domu, která je opředena pověstí o čertovi. Všechny pověsti jsou
doplněny interaktivní částí, kde si děti mohly pohrát s různými loutkami. Dále nás např. seznámila
s pověstí o vodníkovi, jehož loutka byla také součástí výstavy. Děti si všechny loutky mohly osahat a pohrát si s nimi. Do znakového jazyka tlumočila Naďa Hynková-Dingová.
Milan Fritz /překladatelka Dana Peňázová/
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30. května jsme navštívili malou firmu Smaltum, nedaleko Malostranského náměstí. Tato firma se
specializuje na výrobu a prodej smaltovaných hrnků. Zároveň nabízí program pro děti, které si zde mohou
vytvořit vlastní smaltovaný hrníček. K tomu se používá barva z drceného skla smíchaná s vodou a pak se
celé dílo zapeče v peci. Tyto hrnky jsou velmi trvanlivé, nedají se rozbít, protože jsou vyrobeny z plechu.
Děti si malovaly na hrnky různé motivy, např. znak fotbalového klubu Barcelona, různá kolečka apod.
V této aktivitě projevily velkou kreativitu. Po celou dobu byl přítomný sympatický lektor, který děti odborně vedl. Po vypálení smaltu si děti své výrobky mohly odnést domů. Tlumočníka na akci zajistilo Ulicentrum.
Milan Fritz /překladatelka Dana Peňázová/

Dne 21. května se pro družinku dětí s logopedickými vadami konala přenáška o Zdravé výživě. Ta
se více zaměřovala i na čínskou medicínu. Děti se na ní dozvěděly, jak by se měly stravovat. Zjistily, které
potraviny jim mohou škodit nebo způsobit třeba únavu. Na závěr akce se naučily, jak mohou doma meditovat. Na tuto přednášku pak navázal kurz zdravého vaření. Ten se konal hned týden poté, 28. května.
Děti si měly možnost vlastnoručně vyrobit zdravé kuličky, které vyrobily z fíků, kakaa, oříšků, kokosu a
dalších zdravých dobrot. Také si zkoušely vytvořit ovesnou kaši, která by byla vhodná na jejich každodenní
snídani. Všechny dobroty si děti snědly, popřípadě odnesly s sebou domů. Akce se jim moc líbila!
Jitka Kubištová, Ulicentrum
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První červnový den se v naší škole opět konal Den dětí. Ten letos připravovalo Ulicentrum. Na děti
čekalo celkem 14 různých stanovišť, ve kterých musely prokázat svou fyzickou kondici, zručnost, hrubou i
jemnou motoriku a mnoho dalších schopností. U jednotlivých stanovišť děti sbíraly žetony, za které si potom mohly něco koupit. Každé dítě si tak mohlo za žetony koupit třeba palačinku či párek v rohlíku, mohlo
si nechat namalovat nějaký obrázek na obličej, mohlo si zaplatit kurz slackline anebo si mohlo koupit nějakou věcnou cenu. Pro děti byl připraven i fotokoutek, ve kterém fotil vychovatel Jára. Zároveň vychovatel Leoš se žákyněmi z druhého stupně základní školy natáčeli rozhovory a dělali záznam z celého dne.
Video je ke zhlédnutí na stránkách MTD. Více fotografií z akce pak můžete vidět také na školní nástěnce.
Jitka Kubištová
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Ve dnech 5. – 6. června se uskutečnil školní výlet do Plzně. Jako první jsme navštívili stadion
FC Viktoria Plzeň, kde jsme si prohlédli jeho vestibul. Děti dostaly přehled turnajů, které má FC Viktoria
za sebou, kdy hrála proti Slavii Praha, Zlínu a dalším klubům. Následujícím programem byla dvouhodinová
prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdroj. Děti se dozvěděly, jak se vaří pivo, jak se skladují všechny přísady,
ochutnaly chmel, dozvěděly se, jak se vyrábí pivo ve skle a v plechovkách. Například informace, že se denně vyrobí několik milionů plechovek piva, pro ně byla šokující. Průvodkyně byla velmi příjemná a trpělivě
odpovídala na zvídavé dotazy dětí. Po prohlídce pivovaru jsme šli na náměstí Republiky, kde sídlí městská
radnice a kostel sv. Bartoloměje s vyhlídkovou věží, ze které bylo vidět do širokého okolí. A děti si mohly
pohledem zkontrolovat, kde pivovar ve městě sídlí.

Druhý den jsme s dětmi navštívili science centrum Techmania, vědecké centrum seznamující děti se zajímavostmi s experimenty z oblasti fyziky, přírodovědy, chemie a dalších vědeckých oblastí. Děti si mohly
vše samy vyzkoušet. Například to, jak působí magnetické pole vůči gravitaci, bylo prezentováno
na zavěšené kouli, kterou rozkmitala docela malá magnetická tyčinka. Další zajímavostí byla tmavá komora, kde se vysílaly záblesky světla. A za postavou byla vidět jen černá silueta. Děti si také vyzkoušely různé
dřevěné stavebnice, dráhy, bludiště, zkusily práci s bagrem a mnoho dalších zajímavých experimentů.
Ke konci byly zklamané, že návštěva centra končí, čas jim totiž příliš rychle utekl.
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Po dobu návštěvy Plzně jsme spali na internátě školy pro sluchově postižené, čímž bychom rádi
poděkovali vedení školy za ochotu a vstřícnost, s jakou nám ubytování poskytli. Dvoudenní výlet se vydařil, počasí nám přálo, děti byly spokojené. Když shrnu, co jsme všechno navštívili, stihli jsme toho opravdu
hodně: centrum Techmania, plzeňský pivovar, stadion FC Viktorie, vyhlídkovou věž a další zajímavosti
města Plzeň. Rád bych poděkoval také kolegyni Janě Dvořákové, která s námi na dvoudenní výlet jela.
Milan Fritz /překladatelka Dana Peňázová/
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11. června jsme připravili pro děti přednášku “O slušném chování“, kterou zajistil dr. Brožík spolu
se Zlatou Kurcovou. Vysvětlili dětem, jaká jsou pravidla při pozdravech a při podání ruky, jak se chovat
v dopravních prostředcích nebo i v divadle. Také dětem připomněli, že se nemají hádat s ostatními lidmi
atd.. Dr. Brožík vše dětem pěkně vysvětlil a Zlata Kurcová to doplňovala pantomimickými výstupy. Děti si
tato pravidla také mohly vyzkoušet na modelových situacích přímo na místě.
Milan Fritz /překladatelka Dana Peňázová/

Opět jsme se s dětmi zúčastnili dalšího ročníku Zahradní slavnosti ve Stodůlkách. Ten pořádal Pipan, tedy vlastně organizace Tamtam. Letos se konal 12. června a vydali jsme se na něj s družinou I., III. a
V. třídy. Zahájení celého dne uvedl moderátor Jaroslav Dušek. Samozřejmě jeho projev byl tlumočen
do českého znakového jazyka, a to Naďou Hynkovou Dingovou. Následně vystoupila mateřská škola Pipan
s písničkou o zvířátkách, potom byla na programu hudební čísla, která byla také tlumočena do českého
znakového jazyka. Následovalo připravené malé divadelní představení. Mezitím se už děti rozprchly
na jednotlivé stanoviště, kde na ně čekalo mnoho úkolů a her. Na jednom ze stanovišť na děti například
čekalo rozpoznávání stop různých lesních zvířátek, na dalším se pak musely prodírat lesními liánami a podobně. Pak se děti také mohly podívat na parkour. Parkouristé dětem ukázali, jak dokáží seskakovat
z výšky, přitom ještě dělat salta a další manévry. Děti z jejich ukázek byly nadšené! Dále si samy mohly –
samozřejmě s dopomocí – různé seskoky vyzkoušet. Pro všechny naše „lumpy“ to byla prima zábava! Moc
je to bavilo. Děti také dostaly zadarmo občerstvení, a to grilované maso, párky, bramboráčky anebo lívance s brusinkovou omáčkou. Pro děti byla taky připravená pravá točená zmrzlina. Opravdu se celá akce moc
povedla, všichni odcházeli domů velmi spokojení a navíc s pomalovaným obličejem. To zde bylo pro děti
také připraveno.
Lucie Lešková /přeložila Jitka Kubištová/
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Ve dnech 11. – 15. 6. 2018 se děti logo tříd II.C, III.C a V.C zúčastnily výletu doZvíkovce u Berounky. Ubytované byly v chatkách v kempu Pohoda. Počasí nám přálo. Děti byly jsme na výletě – na Skryjských jezírkách a vodopádech Čůračky. Výlet si všichni užili. Děti hledaly poklad, hrály hry, zpívaly u ohně,
měly spoustu nových zážitků. Budeme na tento super výlet dlouho vzpomínat.
Alice Krňanská, zást. ředitelky

Během posledního čtvrtletí se uskutečnila soutěž o nejrychlejšího
počtáře do 100. Soutěž probíhala na tabletu, kdy vždy dva žáci proti sobě
soupeřili. Za správnou odpověď jim byl udělen bod, ovšem za špatný výpočet se bod strhával. Vyhrál ten, kdo první dosáhl 10 bodů. Soutěž probíhala nejprve ve třídách, a to v 5. A, 5. B, 5. C, 7. A a v 9. třídě. Ve třídě
vždy soutěžil každý s každým a nejlepší počtář postoupil do finále, kde
opět soupeřil s každým finalistou, k tomu aby porazil soupeře, potřeboval
nad ním 2x vyhrát.
1.
2.
3.

místo Robin Svozil
IX. třída
místo Tomáš Munťan V. A
místo Josef Krejčí
V. C
Hana Krejzarová
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Celostátní sportovní hry sluchově postižených žáků základních škol se konaly ve dnech 19. –
23. června 2018 v Hradci Králové. Žáci naší školy dosáhli několik vynikajících sportovních úspěchů. A tohle
jsou ti nejúspěšnější reprezentanti naší školy:
běh na 1500 m – Lukáš Hamburg – zlato
vrh koulí – Sandra Čechovská – stříbro
plavání – 50 m prsa - Tamara Zudorová – zlato
– 50 m volný zp. - Tamara Zudorová – stříbro
Sandra Čechovská – bronz
štafeta – stříbro
Alice Krňanská, zást. ředitelky
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Dne 23. dubna 2018 jsme s 1. ročníkem šli společně s pí učitelkou Hájkovou a také s Tomášem z 2.
ročníku do ČUN. ČUN je zkratka České unie neslyšících. Jeli jsme tam metrem B z Radlické na Můstek, pak
jsme pokračovali pěšky.
Hlavní sídlo ČUN je v Dlouhé 37 na Praze 1. Budova vypadala celkem zajímavě až na ty chodby.
Chodby a schody byly docela úzké i místnosti byly skromné. Budova je velmi stará, byla totiž postavena
dávno.
U vchodu nás přivítal ředitel ČUN Martin Novák. Odvedl nás do hlavní klubovny, kde nám přednášeli někteří zaměstnanci ČUN. Byly to zajímavé přednášky, protože jsem hodně věcí ještě neznal.
Cílem ČUN je podporovat a pomáhat neslyšícím, ohluchlým a nedoslýchavým. Stručně: exkurze se
nám líbila.
Viktor Čermák (1. ročník)

V úterý 5. 6. 2018 proběhlo online (přes Skype) vyhlášení literární soutěže spolu s brněnskou a
hradeckou školou. Všichni studenti totiž na jaře dostali úkol podle komiksu vymyslet vyprávění a napsat
ho. Po dlouhém hledání společného termínu se nám konečně povedlo společně vyhlásit online výsledky a
studenti se tak mohli poznat se studenty z Brna a z Hradce. Nejdříve každá škola vybrala 3 nejlepší spisovatele ve dvou kategoriích (neslyšící a nedoslýchaví). Ve druhém kole celkově uspěli v kategorii neslyšících: 1. místo student z Hradce, 2. místo N. Vysloužilová z naší školy, 3. místo student z Brna. Kategorie
nedoslýchavých: 1. místo N. Michalíková z naší školy, 2. místo student z Brna a 3. místo zase z naší školy I. Kubišová.
Naši studenti dostali odměny díky sponzorům od Ulicentra. Za rok se zase uvidíme...
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Dne 5. 6. 2018 jsme my, studenti ze třetího ročníku, byli na exkurzi v Terezíně. Nejprve jsme měli
sraz na nádraží Holešovice, pak jsme jeli asi hodinu autobusem, vystoupili jsme a došli následujících 10
minut pěšky společně se dvěma školami, které navštěvují nevidomí studenti.
V Terezíně jsme se setkali s průvodkyní, která nám vyprávěla, co se stalo v tomto koncentračním
táboře. Za II. světové války se tam lidé velmi trápili, náročně pracovali, málo jedli, někdo zhubl až o polovinu své váhy. Ženy pracovaly hlavně v prádelně. Lidé tam často umírali. Navštívili jsme několik místností,
ve kterých žilo hodně lidí pohromadě. V jedné místnosti spalo 60 až 90 osob. Také nám ukázala židovský
hřbitov a úzkou chodbu, kterou do pevnosti chodili vojáci.
Po exkurzi jsme šli na oběd, samozřejmě jsme si dali i zmrzlinu. Čekal nás odjezd do Prahy, jeli jsme
zase autobusem. Celkově se nám exkurze líbila, bylo to zajímavé. Jeden student povídal, že nevěří historii,
myslí si, že dříve to bylo všechno jinak.
Matěj Čipera (3. ročník)

Dne 6. 6. 2018 se uskutečnilo slavnostní předávání maturitního vysvědčení šesti absolventům naší
školy v obřadní síni v Praze 5 ve Stroupežnického ulici. Rád bych poděkoval pracovníkům Úřadu městské
části Prahy 5 za bezplatný pronájem sálu.
V sále byli přítomni všichni studenti střední školy, pedagogové a tlumočníci, kteří s velkým potěšením toto slavnostní předávání sledovali.
Slavnostního zahájení se ujal pan zástupce ředitelky střední školy David Jorda a paní ředitelka Věra
Pavličková, která všem absolventům Karolíně Dohnalové, Radimu Hartošovi, Michalu Jiříkovi, Ivetě Kubišové, Petru Novotnému a Nikole Vysloužilové oficiálně předala maturitní vysvědčení.
Děkuji Heleně Andrejskové a Barboře Gardelkové za tlumočení našich proslovů.
text David Jorda, foto rodiče Petra Novotného
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V úterý 12. 6. jsme vyrazili vlakem do obce Kaznějov, kde jsme měli zastávku na oběd v místní restauraci. Poté jsme přestoupili na autobus do obce Dobříč a odtud jsme se vydali pěšky do Kaceřova, kde
jsme se ubytovali na chalupě pana učitele. Děti se aktivně podílely na plánování celého výletu, společně
jsme vymysleli jídelníček a nakoupili potraviny a děti se ochotně zúčastnily přípravy jídel, velmi je bavila
například příprava vlastní pizzy. Další den jsme absolvovali pěší turistický výlet po naučné stezce Kaňonem
Horní Berounky. Pro děti byla také připravena velká orientačně-vědomostní soutěž. Děti dostaly mapu
Kaceřova a měly za úkol najít 10 schovaných obálek s otázkami po celém Kaceřově. Každý soutěžil sám
za sebe a všechny děti soutěž úspěšně zvládly. Čekala na ně zasloužená odměna a společné večerní grilování. Poslední den jsme se po obědě vydali autobusem do Plzně, kde jsme strávili několik hodin zábavou
v plaveckém bazénu. Celkově hodnotíme školní výlet za velmi povedený, dětem se ani nechtělo domů.
Lucie Klabanová, Tomáš Bogner
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Užít si zábavu s oblíbenými dinosaury a oslavit narozeniny spolužáka Ondry se vydaly děti ze III.A
18. června. Velkou atrakcí byla možnost vyrobit si vlastní zmrzlinový pohár z různých druhů jogurtových
zmrzlin a dalších přísad. Dětem poháry moc chutnaly.
Eva Chudomelová, tř. učitelka

Žáci I. a III. třídy se vydali 19. 6. do sídla pojišťovny Kooperativa, kde v místní galerii zhlédli výstavu
slavného malíře Františka Kavána.
Za velmi milého vyprávění paní Heleny Krahulcové si děti prohlédly všechny obrazy, dozvěděly se
něco o autorovi a době, ve které žil a představily si, za jakých podmínek pracoval. Poté si každé z dětí vybralo obraz, který se mu líbil nejvíce a pokusil se jej nakreslit na papír. Děti na svých obrázcích pracovaly
s neuvěřitelnou pečlivostí a soustředěním.
Na závěr byli všichni odměněni krásným dárkem a svá díla si odnesli do školy, kde si z nich vytvoříme vlastní malou výstavu.
Milada Konvalinová, tř. uč. I.A
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Zprávičky ČT:D
ČT:D. odvysílala 5.června ve svém pořadu Zprávičky reportáž naší žákyně a reportérky Lucie z Mistrovství republiky v malé kopané neslyšících žáků do 16 let. Zajímavostí
také je, že reportáž uvedla moderátorka pořadu Eva Radilová ve znakovém jazyce.

Znakovinky
Od května je možné sledovat vybraná videa MTD také na nově vzniklých internetových stránkách
neslyšících Znakovinky. Členové MTD jsou tak nejmladšími přispěvateli těchto webových stránek.

Natáčení TKN
7. června proběhlo na naší škole natáčení Televizního klubu neslyšících se členy MTD. Záměrem
bylo ukázat, jak děti spolupracují při tvorbě krátkého hraného videa, jak samostatně pracují s kamerou i
jak zvládají práci ve střižně. Během natáčení vytvořily děti krátké hrané video "Selfie".
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FOH 2018
Filmový štáb MTD je již po šesté přizván na Dětský filmový a televizní
festival Oty Hofmana v Ostrově. Letos je pořádán jubilejní 50. ročník. Zároveň
bude vzpomenuto 90. výročí od narození spisovatele, scénáristy a dramaturga
Oty Hofmana. Festival se bude konat ve dnech 7. - 12. října. Více informací se
můžete dozvědět na stránkách festivalu http://www.festivalostrov.cz/

A nejlepší na konec - Projekt Tesco
Děkujeme všem, kteří nás podpořili a pomohli nasbírat celkem 40 507 žetonů. Toto množství znamenalo hlavní výhru 30 000 Kč. S vhazováním žetonů, které se postupně hromadily v Ulitocentru,
do k tomu určených boxů v prodejnách Tesco pomáhali systematicky internátní studenti. Jak to po takové
návštěvě obchodu v boxu vypadalo, dokumentuje fotografie. Díky Vám všem tak MTD může za získané
peníze nakoupit potřebnou techniku pro svou další činnost.

Leoš Procházka
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V pátek 1. června se v klubovně školy konala přednáška pověřenkyně naší školy pro GDPR. Zúčastnili se jí zaměstnanci školy. Získali tak nové poznatky o dodržování zásad s nakládáním s citlivými osobními
údaji.
Podle školního pověřence GDPR může zpravodaj vycházet jako doposud. Dbejte však, prosím,
abyste ve svých příspěvcích jmenovali a fotografovali jen ty děti, od kterých máte souhlas rodičů ke zpracování osobních údajů. Jména dětí, kterým rodiče souhlas neposkytli, v článcích ani na detailních fotografiích neuvádějte. Mohou být ale zveřejněny na fotografiích bez popisku, které zachycují aktivitu celé skupiny dětí. Zde souhlas není potřebný.
U studentů SŠ může dát souhlas student od 16 let sám.
LadislavDoležel

 Bohužel bude kvůli stavbě od středy 27. 6. 2018 uzavřen chodník ke škole od metra Radlická. Přístup
do školy bude možný jen spodní cestou se vchodem od parkoviště.

 V pátek 29. 6. přejeme všem krásné vysvědčení
 Přejeme všem dětem, žákům a studentům i pedagogům krásné prázdniny bohaté na zážitky
 Nový školní rok 2018/2019 začíná až v pondělí 3. září 2018
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Milí učitelé, žáci, studenti, rodičové a všichni ostatní.
Rádi bychom vás i v příštím školním roce poprosili o zasílání všech možných příspěvků,
které byste rádi ve Školním zpravodaji četli.
Příspěvky mohou být zaslány i formou videa ve znakovém jazyce.
Rádi je v Ulicentru přeložíme.

Děkujeme také všem sponzorům za celoroční podporu.

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