Milí čtenáři,
přinášíme Vám nové číslo Školního
zpravodaje. Druhé číslo roku 2018.
Informuje Vás o událostech posledních dvou
měsíců, o kterých jste nám napsali a podělili
se tak s ostatními o zážitky a fotografie.
Doufáme, že Vám jeho čtení
zpříjemní Váš volný čas a fotografie
připomenou pěkně prožité chvíle.
redakce
PS
Budeme se těšit na všechny nové
příspěvky a fotografie do příštího čísla,
které bude informovat o událostech
z posledních dvou měsíců školního roku –
z května a června.
Pište na mail:
ladislav.dolezel@vymolova.cz
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Co nového v MTD
Co připravujeme

(směrnice o nakládání s osobními údaji ve škole)
Citujeme ze „Stručného návodu zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách“ vydaného Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR:
„V propagačních materiálech školy, ve výroční zprávě či ročence školy, na školním webu či na nástěnkách ve škole
apod. lze s obecným souhlasem žáků nebo zákonných zástupců žáků uveřejňovat výhradně textové či obrazové
informace o jejich úspěších (např. u soutěží umístění na předních místech) s uvedením pouze jména (případně
ročníku či třídy). Při publikování v tisku se autor dotazuje na souhlas příslušného žáka. Žák nebo zákonný zástupce
má právo požadovat bezodkladné zablokování či odstranění informace či fotografie či záznamu týkající se jeho
osoby, který zveřejňovat nechce. Platí to i o fotografiích či záznamech žáka bez uvedení jména v rámci obecné
dokumentace školních akcí a úspěchů.“

Toto číslo Školního zpravodaje jsme zkusili složit z vašich příspěvků ve snaze dodržet výše uvedená doporučení.
Z těchto důvodů jsme byli nuceni některé příspěvky upravit, uvádět u dětí pouze jméno bez příjmení a také jména
a příjmení autorů článků jsme nahradili jejich funkcemi.
redakce Školního zpravodaje

Ve středu 14. března 2018 prošla VII., VIII. a IX. třída křížem krážem Jižní Amerikou! Všichni jsme začali
v oblasti deštných pralesů a dostali jsme se až do Patagonie, odkud jsme opět zamířili na sever a prohlídku jsme
zakončili na samotných vrcholcích And. Vyzkoušeli jsme si, jaké je to být objevitelem a odkrývali jsme dosud
nepoznaná tajemství neznámého kontinentu, seznámili jsme se s běžným životem jihoamerických Indiánů, jejich
rituály i pohřebními zvyky. Na závěr jsme prozkoumali pozůstatky kdysi mocné říše starobylých Inků.
třídní učitel V.A

V pondělí 19. března se neslyšící děti z družinky I., III. a V. třídy zúčastnily akce Malování na hedvábí.
Lektorka dětem nejprve vysvětlila, jak se vyrábí hedvábí, na které budou malovat. Vysvětlila jim, že vzniká
z výměšků housenky bource morušového. Hotové hedvábí se napne do rámu a pak se může začít
s malováním.
Děti si mohly vybírat z opravdu obrovského množství barviček. Samozřejmě jim lektorka nejprve
vysvětlila, jak při malování postupovat. My vychovatelé jsme si mysleli, že pro děti bude lepší, když si nakreslí
nanečisto na papír předlohu, ze které budou při malování vycházet. Přišlo nám lepší, že kdyby udělaly chybu, už se
to nedá opravit a jiný rámeček pro ně nebyl k dispozici, protože materiál je velmi nákladný. Lektorka nám naši
představu ale vyvrátila. Říkala, že by pak výsledné obrázky byly stejně jiné a že je lepší začít malovat přímo
na hedvábí podle vlastní fantazie a momentální nálady dítěte, ne podle předem připraveného vzoru. Ona tomu
nejlépe rozumí, tak jsme její přání respektovali. Každé dítě tak postupovalo podle sebe, některé děti malovaly
různé barevně propletené obrazce, některé děti zase používaly barvy a bílé kontury sloužící k jasnému ohraničení
jednotlivých barev. Opravdu každé dítě malovalo úplně jinak. Trvalo jim to tak dvě hodiny, po celou dobu byly
opravu soustředěné a v klidu. Na závěr akce se děti společně vyfotily i s lektorkou. Viděli jsme, že se to dětem
opravdu moc líbilo a zároveň si u toho odpočinuly. Akci hodnotíme velmi kladně. Chtěli bychom poděkovat paní
lektorce, která s dětmi tvořila, i tlumočnici, která vše tlumočila.
vychovatelka odd. neslyšících, překlad Ulicentrum

Ve středu 21. 3. navštívily dvě třídy V.A a V.B Malostranskou mosteckou věž a děti společně hledaly a
našly poslední pátý klíč k Pražským věžím, který ztratil zapomnětlivý pražský klíčník. Z Malostranské mostecké
věže je nádherný výhled na plynoucí Vltavu a historické jádro metropole. Po celou dobu programu byl
přítomný tlumočník do českého znakového jazyka a doufáme, že se podobná akce bude opakovat! Bylo to
velmi zajímavé a pěkné.
třídní učitel V.A

Ve středu 21. března jsme se s družinou vydali do Goethe institutu na Masarykově nábřeží. Šli jsme tam
po stopách spisovatele Franze Kafky, který napsal knihu Proměna. V té dochází k proměně brouka v člověka.
A právě pomocí virtuální reality, měly děti možnost se do této knihy vžít a daný příběh si prožít na vlastní kůži.
Na místě byl totiž připraven domeček, vybavený nábytkem. Vše v něm vypadalo velmi malinkaté a my si naopak
uvnitř něj připadali hrozně velcí. Při vstupu do něj jsme na hlavu dostali virtuální brýle, navlékli si speciální
rukavice a boty. Všechny tyto části byly vzájemně technicky propojeny a umožňovaly nám vnímat a vidět sami
sebe jako brouka. Jeden po druhém jsme tak byli v místnosti zavřeni na několik málo minut a měli jsme za úkol
najít klíč, který by nás z místnosti vysvobodil. Komu se to povedlo, změnil se při východu ze dveří zpět v člověka.
Zajímavé bylo, že nalézt klíč v daném časovém limitu se skoro nikomu nepovedlo. Z celkového počtu 11 osob se to
povedlo pouze Damiánovi a vychovateli Milanovi. Opravdu to byl moc zajímavý program. Po jeho skončení jsme
se vrátili zpět do školy.
vychovatelka odd.neslyšících, překlad Ulicentrum

Stále probíhají každoroční kurzy keramiky pod vedením pana správce budovy. Děti výroba keramiky
moc baví, naposledy v kurzu vyráběly velikonoční slepičky.
asistent pedagoga II.C

V pátek 23. 3. 2018 proběhl školní velikonoční trh. Letos se konal ve školní klubovně za účasti všech
tříd. Děti prodávaly vlastní výrobky a moc si to užily.
asistent pedagoga II.C

Organizace Tamtam organizovala další ze svých tlumočených kulturních akcí pro veřejnost. My jsme se jí
s naší družinou 1., 3. a 5. třídy také zúčastnili. Konkrétně jsme ve středu 18. dubna odpoledne od 15 hodin šli
na akci „Jak ploul strejda František“. Do českého znakového jazyka překládala tlumočnice ČZJ. Akce byla pro děti
opravdu hrozně zajímavá, protože se jí účastnily i děti ze školy na Smíchově, a tak jsme byli opravdu početná
skupina. Na přednášce jsme se dozvěděli, jak se dříve převáželo dřevo z jižních Čech do dalších částí republiky. Vše
bylo i vizuálně znázorněno pomocí malého modelu. Také nám vysvětlili, jak se s takovým nákladem vor brzdil.
Dále jsme se dozvěděli, jak se dříve po vodě dovážela sůl z jižních států a jak se prodávala. K dispozici byla
iinteraktivní tabule s hrami. Děti si tak mohly na simulátoru zkusit pádlovat a na obrazovce se jim ukázalo, jak se
jim dařilo řídit vor. Dětem se to moc líbilo! Celkově atmosféra celé akce byla velmi příjemná.
vychovatel odd. neslyšících, překlad Ulicentrum

Tentýž den byla na stejné akci i třída II.C. Doplňují, že výstava"Jak ploul strejda František" se konala
v Podskalské celnici na Výtoni. Během výkladu průvodkyně se děti dozvěděly, proč vzniklo plavecké řemeslo a co
obnášelo. V expozici se žáci seznámili se stavbou voru, potřebným nářadím a se životem lidí na březích Vltavy
v dobách přepravy dřeva po vodě.
asistent pedagoga II.C

Moc pěkná akce se konala 20. 4. v klubovně naší školy. Mezi děti přišel
s ukázkami své práce umělecký sklář. Krátce vyprávěl o historii výroby skla a pak
předvedl, co všechno se dá se sklem udělat. I dospělí byli překvapeni, jak
mnohostranně použitelný a tvárný je to materiál. Vyrobil dětem skleněného
pejska a na závěr nechal každé dítě vyfouknout ze skla kuličku, která měla hned
několik funkcí – může sloužit jako vázička, píšťalka nebo po naplnění vodou jako
lupa. Děti si svůj výrobek nadšeně odnášely domů na památku.
článek a foto třídní učitelka III.A, foto asistent pedagoga z II. C a Ulicentrum

Dne 26. 4. 2018 se děti zúčastnily exkurze do pražské pekárny Kabát. Viděly ukázky ruční výroby různých
druhů pečiva (např. vánoček, chleba, štrůdlu atd.). Vyzkoušely si i plnění koblih, které si pak mohly sníst. Dětem se
návštěva pekárny moc líbila.
asistent pedagoga II.C

Průvodkyni v muzeu a tlumočnici měly jen samy pro sebe děti ze III.A. Akce v Musaionu neboli letohrádku
Kinských byla pro děti velmi zajímavá a dozvěděly se při ní mnoho nového: jaké oblečení dříve lidé nosili, jak
bydleli, jaké nářadí, nádobí nebo nábytek používali apod. Děti překvapily například informace o tom, jak se lidé
před sto lety koupali nebo že věci, které se rozbily nebo roztrhaly, lidé nevyhazovali, ale opravovali.
třídní učitelka III.A

Ve dnech 23. 4. a 24. 4. se konala jóga pro naše děti. Zúčastnilo se jí spousta neslyšících i slyšících dětí
a byli z ní nadšené. Lektorkou byla dlouholetá cvičitelka jógy a také zaměstnankyně naší školy.
Od září přemýšlíme o zřízení kroužku jógy pro malé zájemce. Uvidíme, jak to dopadne.
Jitka z Ulity ;)

Ve středu 25. dubna naši školu navštívil moderátor České televize Martin Petr. Je šachovým expertem
České televize, moderuje pořad V šachu. Je také členem šachového reprezentačního družstva ČR.
S deseti hráči zde sehrál šachovou simultánku, s některými dokonce dvoukolově. Přemožitelku však našel
jen v jediné partii.
Před simultánkou nám ještě poutavě vyprávěl o březnovém turnaji kandidátů, který se hrál v Berlíně
a na který jel jako reportér České televize.
tlumočník SŠ

Ve čtvrtek 26. dubna jsme s neslyšící družinou šli oslavovat pálení čarodějnic k táboráku v Prokopském
údolí. Pro děti byly také připraveny různé soutěže. Akce se jim moc líbila. Venku si totiž mohly dělat, co si přály.
Buď být na hřišti, anebo si třeba opéct buřta. I počasí bylo perfektní, a tak se celá akce vydařila. Musím děti moc
pochválit, protože nám pomáhaly sbírat dřevo na ohýnek. Bylo to bezvadné.

Neslyšící děti z družiny i internátu chodí pravidelně každou druhou středu do 53. skautského oddílu
Potkani. Tam se naučí opravdu mnoho potřebných věcí – například, jak se chovat k druhým lidem, jak pomáhat
slabším, jak se vážou různé uzly a také se učí o historii skautů. Mají možnost se také začlenit do týmových her a
naučit se hrát spoustu různých her. Naše neslyšící děti to tam opravdu hodně baví, proto chceme touto cestou
skautům poděkovat za to, že tento oddíl pro neslyšící vůbec existuje, a doufáme, že bude i nadále. Dětem se tam
opravdu moc líbí a hlavně se už těší na letní tábor a výpravy.
vychovatel odd. neslyšících, překlad Ulicentrum

Zprávičky ČT:D
ČT:D. odvysílala ve svém pořadu Zprávičky 4. března reportáž naší žákyně Sandry ze zimní školy v přírodě
na Richtrových boudách a 17. března Matějovu reportáž z Drama kempu v Norsku.

Kroužky MTD
Teplé a slunečné počasí umožnilo členům MTD realizovat svá krátká videa v areálu i blízkém okolí školy.
Vedle natáčení se i ti nejmladší zapojili do střihu svých videí. Realizovaná videa jsou ke zhlédnutí na YouTube.

Projekt Tesco
MTD postoupila mezi 3 vybrané projekty, z nichž nejúspěšnější může získat částku 30 000Kč. O vítězi
můžete rozhodnout i vy, jako zákazníci vybraných obchodů Tesco, v době od 7. května do 4. července, vhozením
při nákupu obdrženého žetonu do speciálního zařízení u pokladní zóny.
Podpořit nás můžete v těchto obchodech:
Tesco Hypermarket Nový Smíchov, Radlická 1b,
Tesco Expres Hradčanská, Milady Horákové, Praha 6,
Supermarket Tesco Smíchovská tržnice, náměstí 14. října
Tesco Expres, Arbesovo náměstí 275/8
Tesco Expres, Svobodova 1691/1, Nové Město
Za vaši podporu předem děkujeme.

vedoucí MTD

Dne 2. 5. 2018 jsme s neslyšícími dětmi z první,
třetí a páté třídy byli navštívit Muzeum smyslů blízko
Václavského náměstí. Uvnitř na nás čekaly různé
zajímavosti – například jsme museli nalézt cestu
ze zrcadlového bludiště, nebo tam bylo mnoho
místností způsobujících optický klam. Například v jedné
z místností bylo natažené lano, pod kterým byl obrázek
města. Na lano si mohl kdokoliv stoupnout a nechat
se vyfotit. Na fotce to potom vypadalo tak, jakoby
člověk balancoval ve výšce na laně a pod ním
se rozprostíralo město. Dále si děti měly možnost
lehnout na podložku, ze které po zmáčknutí tlačítka
vyjely hřebíky. Děti na nich pak ležely celou svou vahou.
Také tam bylo mnoho logických her, některé byly zaměřené i na sluch, ale ty jsme my samozřejmě přeskočili. Taky
jsme pak s dětmi poznávali různé vůně. Další zajímavá místnost byla celá složená ze zrcadlových mnohoúhelníků.
Když tam člověk za sebou zavřel dveře, viděl se úplně všude nespočetněkrát. Jestliže nás bylo uvnitř víc, náš odraz
byl opravdu ve všech zrcadlech. Pak byly velmi zajímavé různé barevné efekty, které na nás dopadaly. Také tam
byla místnost se speciální zešikmenou podlahou. Když si do ní jeden člověk stoupnul na jednu stranu a druhý
na druhou, tak při pohledu kamerou či foťákem vypadal ten první jako úplně malinký a ten druhý zase jako obr.
Byla tam taky koupelna se záchodem, která byla přidělaná obráceně, tedy na stropě, a způsobovalo to optický
klam. Pak tam byl ještě takový můstek, na kterém jsme museli udržovat rovnováhu, abychom šli rovně. A spousta
dalších různých zážitků. Děti se tam pořádně vyřádily, opravdu pořád chodily opakovaně na atrakce a všechno si
zkoušely. Bylo to velmi příjemně strávené odpoledne, dětem se to moc líbilo.
vychovatelka odd. neslyšících, překlad Ulicentrum

 11. 5. ve 13-17 hod. a 12. 5. v 9-14 hod. se koná zápis dětí do naší mateřské školy
 plánované akce Ulicentra:
21.5. - Přednáška o zdravém životním stylu (odpoledne)
28.5. - Workshop: Zdravé vaření (odpoledne)
1.6. - Den dětí (dopoledne)
8. 6. - 10. 6. - Třídenní kurz první pomoci i pro neslyšící (koná se v Černošicích)
11.6. - Přednáška/Workshop o slušném chování
 6. – 9. 6. Mezinárodní sportovní utkání v Brně
 19. – 22. 6. Celostátní sportovní hry sluchově postižených v Hradci Králové
 29. 6. v posledním školní dnu nás čeká závěrečné vysvědčení

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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