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Milí čtenáři,
přinášíme Vám nové číslo Školního
zpravodaje. Informuje Vás o událostech
posledních dvou měsíců – v listopadu a
v prosinci, 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 2020.
Můj mail:
ladislav.dolezel@vymolova.cz
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Dobrovolníci z Tesca
Hallowenské hledání pokladu
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Správně vidíme jen srdcem
Kdo jsou Židé?
Výtvarná dílnička
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Divadlo O koblížkovi
Vánoční jarmark ve škole
Co nového v MTD?
Co plánujeme
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Na začátek máme pro čtenáře smutnou zprávu od rodiny.

Po dlouhé těžké nemoci 9. prosince 2019 zemřela bývalá ředitelka naší školy paní

PaedDr. Jana Barešová
Bylo jí 76 let. Rozloučení je v úterý 17. 12. 2019 ve 12:15 hodin v pražském krematoriu
v Motole.

Věnujte jí prosím tichou vzpomínku.
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Ve středu 6. 11. se v areálu školy uskutečnila akce „Dobrovolníci z TESCA“. Parta mladých lidí,
pracovníků TESCA, nabídla škole svůj fyzický potenciál a vrhla se na úklid zahrady. V průběhu celého
dne hrabali listí, odváželi starý písek z dětského hřiště, uklízeli sportoviště a další venkovní prostory.
Po jejich návštěvě zůstalo perfektně uklizené okolí školy a pochutiny z obchodního řetězce TESCA
na ochutnávku.
Všem účastníkům této akce patří naše vřelé díky.
Věra Pavličková
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Ve čtvrtek 7. listopadu se mladší internátní a družinové děti zúčastnily hallowenského
hledání pokladu. Děti byly rozděleny do dvou skupin. Na jednotlivých stanovištích pak měly plnit
různé úkoly. Ty je moc bavily a těšily se, co přijde dál. V předposledním úkolu musely děti hledat klíč
a také zprávu o umístění pokladu. Ten děti z obou skupin venku brzy našly, pomocí klíče otevřely
truhličku a našly v ní vzkaz: „Co pijí upíři?“. Po chvilce přemýšlení děti odpověděly, že krev. A tak
jsme se na závěr vydali s dětmi do kuchyňky, kde jsme společně uvařili krvavý nápoj, resp. koktejl
z mražených malin. Chutnal jako ovocný punč a děti z něj byly nadšené! Celá akce se jim moc líbila.
Milan Fritz (přeložila Jitka Kubištová)
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Dne 13. listopadu jsme se s dětmi vydali do holešovického Doxu na výstavu ruských umělců.
Na té byl pomocí projektu znázorněn pohyb různých objektů – např. ptáků v letu, pohyb letadla,
nebe a hvězd a další zajímavosti. Zároveň zde byly další různé obrazy na velkých plátnech.
Po prohlídce jsme šli ještě do vzducholodě umístěné na střeše, která měří zhruba 20 metrů.
Děti měly možnost se podívat i dovnitř. Je umístěna nakřivo, lehce skloněná dolů, a tak děti měly
možnost vidět svět z jiné perspektivy, a to je hrozně bavilo! Na závěr jsme ještě navštívili tamní
hernu, kde si děti pěkně vyhrály! Hlavně na velké stěně, po které se mohlo malovat, a tak byly děti
ve svém živlu. Myslím, že výstava se pro naše děti velmi hodila, o tom svědčí i fakt, že jsme za 14 dní
šli na výstavu ještě jednou!
Milan Fritz (přeložila Jitka Kubištová)
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V úterý 12. listopadu odstartoval další ročník Ulitoolympiády pro střední školu. Letos se ho
zúčastnili studenti z naší školy, dále pak z Ječné a z Holečkovy. Studenti z Brna letos pozvání odmítli,
v budoucnu se opět těší na viděnou.
Celkem tak 30 studentů z výše vyjmenovaných středních škol započalo motivační den
návštěvou Muzea komunismu na Náměstí republiky. Tam je už čekal profesionální průvodce, který
stručně shrnul významné historické milníky období komunismu. Letošní ročník Ulitoolympiády byl
totiž na toto téma zaměřen. Po tlumočené prohlídce v Muzeu se šli studenti společně s Honzou
Wirthem, který motivační den koordinoval, podívat na místo, kde se upálil Jan Palach. Poté se
studenti rozešli zpět do svých škol, aby se rychle naobědvali a nabrali síly na další odpolední
program v naší škole.

Tam už je čekal Honza Wirth i s tlumočnicí Evou
Kastnerovou a měl pro ně připravené úkoly a otázky
související s komunistickým režimem. Úplně na úvod se
studenti měli zamyslet nad tím, co pro ně znamená
svoboda. Svou myšlenku měli pak jedním slovem napsat
na papír, který nalepili na tabuli. Studenti měli mnoho
různých nápadů – např. cestování, (vlastní) názory,
možnosti, volby, diskuse, láska, demonstrace, dialog…
Poté měli studenti ve skupinách za úkol dohledat
informace ke 110 různým historickým milníkům z období
komunismu. Mohli pracovat s různými zdroji i
s internetem, ale cílem bylo, aby dokázali dané události
správně zařadit na časovou osu. Svůj papírek s určitou
událostí pak museli na danou časovou osu i nalepit. Tato
osa pak byla vylepená v klubovně a studenti si ji mohli
prohlížet. Na závěr se pak studenti zamysleli nad tím,
které politické strany v minulosti existovaly a které
7

8

vznikly nově až po revoluci. Poté se rozešli domů a
šli se vyspat na další velmi náročný den, který je další
den čekal.

Ve středu totiž žáci ověřili své dovednosti v českém, anglickém a českém znakovém jazyce.
Na vyplnění každého testu měli 60 minut. Poté se všechny jejich výsledné body převedly na
procenta, aby to bylo spravedlivé, a určili se vítězové v kategoriích studentů SP3 (tj. neslyšících
studentů) a studentů SP1,2 (tj. nedoslýchavých studentů). Nejlepší 3 studenty z každé kategorie,
včetně výsledků celkového pořadí uvádíme níže. Celkově se akce moc povedla a my se těšíme
do budoucna na další ročníky!
Děkujeme moc tlumočníkům Fedorovi Krajčíkovi, Evě Kastnerové a dalším. Omlouváme se
také, že letos nebyl zajištěn přepis, ale bohužel se nenašli žádní přepisovatelé. Velké díky také patří
Honzovi za spolupráci na motivačním dni. Děkujeme!
Celkové výsledky:
Skupina SP1,2
1. Wirth Samuel (škola Ječná)
2. Sagula Jan (škola Ječná)
3. Homolka Tomáš (škola Ječná)
Skupina SP3
1. Dolejš Tomáš (škola Výmolova)
2. Čermák Viktor (škola Výmolova)
3. Leška František (škola Výmolova)
Český jazyk
Skupina SP1,2
1. Mihula Michal (škola Ječná)
2. Sagula Jan (škola Ječná)
3. Vojtěchová Anna (škola Ječná)
Skupina SP3
1. Čermák Viktor (škola Výmolova) + Leška František ( Výmolova)
2. Dolejš Tomáš (škola Výmolova)
3. Lešková Darina (škola Výmolova)
Český znakový jazyk
Skupina SP1,2
1. Wirth Samuel (škola Ječná)
2. Sagula Jan ( Ječná) + Homolka Tomáš (Výmolova) + Michalíková Nikola (Výmolova)
3. Veselá Dominika (škola Výmolova)
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Skupina SP3
1. Leška František (škola Výmolova) + Dolejš Tomáš (škola Výmolova)
2. Čermák Viktor (škola Výmolova) + Lešková Darina (škola Výmolova)
3. Hartošová Veronika (škola Výmolova)
Anglický jazyk
Skupina SP1,2
1. Alföldi Šimon (škola Ječná)
2. Wirth Samuel (škola Ječná)
3. Fischkandlová Lucie (škola Ječná)
Skupina SP3
1. Dolejš Tomáš (škola Výmolova)
2. Čermák Viktor (škola Výmolova)
3. Lešková Darina (škola Výmolova) + Dunková Kristýna (škola Holečkova)

Jitka Kubištová
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Ve středu 13. 11. jsme s žáky I. a II. třídy opět
zavítali do naší školní knihovny. Tentokrát všechny děti
pomáhaly s vytvořením vlastní nové průkazky, kterou
ihned využily a každý odcházel se svou zapůjčenou knihou.
Před odchodem to nikomu nedalo a děti se daly na místě
do čtení. A pak hurá do třídy, kde si knihy o přestávkách
čteme!!!
II.A, Milada Konvalinová

Dne 18. 11. se konal workshop tvorba z fimo hmoty. Ten vedla studentka Lucka, která byla
u nás ve škole na praxi v rámci svého studia speciální pedagogiky na Univerzitě Palackého
v Olomouci. Děti to s Fimem strašně moc bavilo, protože při tvorbě mohou kombinovat různé barvy
a zapojovat svou fantazii. Jediná nevýhoda této hmoty je její vysoká cena.
Na workshopu děti mohly vyrábět například lžičku. Tu udělaly tak, že pomocí této hmoty
namotaly různé proužky na její konec a nahoru ještě mohly umístit své jméno. Děti si také mohly
vyrobit přívěsek na krk, takovou kuličku, která vznikla smícháním různých Fimo barev, anebo třeba
náušnice. Některé děti zase vyráběly písmenka, většinou ty, kterými začíná jejich jméno. Ty pak
mohly dát třeba jako přívěsek na klíče. Na ně si také děti vyráběly barevné kuličky. Samozřejmě než
si děti své výtvory rozebraly, musela se hmota nejdřív dát do trouby zapéct, aby ztvrdla.
Celkově byly děti moc spokojené!
Marie Mašlaňová /přeložila Jitka Kubištová/
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(Antoine de Saint-Exupéry)
Ve středu 27. listopadu 2019 se uskutečnila beseda s nevidomou slečnou Nelou. Seznámila
nás s pomůckami, které nevidomým usnadňují život, předvedla i chůzi s bílou holí a vysvětlila,
jak pomoci, když se setkáme s nevidomým člověkem na ulici. Na besedu nás doprovodila studentka
Lucie Hlaváčková, která žákům přiblížila svět nevidomých a informovala nás o úpravě prostředí a
bezpečném pohybu nevidomých a slabozrakých lidí v budově a v dopravě. Mohli jsme si vyzkoušet
napsat vlastní jméno v Braillově písmu, rozlišovali jsme bankovky. Sledovali jsme, jak Nela používala
kompenzační pomůcky s hlasovým výstupem, jako je třeba mluvící mobil a jiné pomůcky, které
nevidomým pomáhají kompenzovat jejich ztrátu zraku. Dotazy se jen hrnuly, děti byly zvídavé.
Besedy se zúčastnily třídy V.A, VII.A, a X. ročník, tlumočil Petr Pánek.
Dovolte mi, abych v závěru použil slov Antoine de Saint-Exupéryho: "Nevidomí lidé se
vidomým lidem více podobají, než se odlišují. Neexistuje výlučný a uzavřený svět slepců. Všichni
žijeme v jednom společném světě."
Tomáš Bogner
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Zajímavý workshop pro neslyšící děti připravila studentka Lucie Hlaváčková. Vysvětlila
dětem, čím se liší židovství a křesťanství, vyprávěla jim o židovských tradicích, ochutnali také typický
moučník a přinesla dětem ukázat různé zajímavosti. Z workshopu si všichni od mladších dětí až
po dospělé odnesli nové informace a příjemný zážitek.
Eva Chudomelová

Dne 26. 11. jsme se s internátními dětmi vydali do České unie neslyšících
na výtvarnou dílničku s Ivou Hay. Tématem dílničky bylo malování na sklo. A tak si děti
mohly na skleničku namalovat domečky, vánoční stromečky nebo domky s hvězdným
nebem. Po dokončení jejich výtvoru se sklenice daly zapéct. To proto, aby se pak mohly dát
do myčky anebo mýt v ruce, bez toho aniž by se jejich obrázek rozmazal. Sklenice mohla
pak sloužit i jako svícen, kde se krásně odrážel jejich výtvor mezi plápolající svíčkou.
Výhodou této akce byl také kontakt se seniory, kteří zde byli přítomní. Děti se tak naučily,
jak s nimi komunikovat a také mohly poznat nové lidi. Byla to moc hezká akce, která děti
bavila. Těšíme se na další akci.
Marie Mašlaňová /přeložila Jitka Kubištová/
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VENKOVNÍ UČEBNA
Finalizuje výstavba venkovní učebny z Operačního programu Praha – pól růstu. Třída je již
postavena a zbývá jen vnitřní mobiliář, který bude řešen do konce kalendářního roku 2019.
Od jarních měsíců bude již učebna plně využívána k výuce předmětů zabývajících se
pozorováním přírody, k environmentální výuce a v odpoledních hodinách také školní družinou.

DOMEK PRO HMYZ
K pozorování živé přírody přispěje i domek pro hmyz,
vlastně takový hmyzí hotel na školní zahradě pro užitečný
hmyz: včely samotářky, motýly, čmeláky či berušky. Je
umístěn na bříze blízko brány vjezdu do naší školy. O výrobu
se postaral pan učitel Jiří Horák s žáky VI.C a jejich rodiči.
Snad se v něm na jaře bude hmyzu dobře bydlet.

UFO NA VÝMOLOVÉ?
V pátek třináctého prosince 2019 při focení
prvního padajícího sněhu zachytil mobil neidentifikovatelný látající předmět nad parkovištěm u naší
školy.
Nebyla to návštěva z vesmíru?
Věra Pavličková
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EXKURZE V CZTN
V úterý 26. 11. 2019 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. 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. 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 lékaři nebo na úřad, atd.

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Naši studenti střední zdravotnické
školy a studenti gymnázia Evolution
připravují první velký vánoční projekt,
který se jmenuje "Vánoční příběh".
Společné představení obsahuje 10 písni.
Překladu písní do znakového jazyka se
ujaly 2 učitelky z naší školy. První velká
zkouška proběhla 4. 12. na Opatově
v gymnáziu Evolution, kde jsme se poprvé
všichni seznámili. Slyšících studentů bylo
přibližně 40, neslyšících 8. Společně
jsme nacvičovali všechny písničky. Další
společné setkání bude v Trpoměších
u Slaného, kde strávíme několik nocí. Celé naše snažení završíme koncertem. Koncert proběhne ve
čtvrtek 19. 12. v modlitebně Českobratrské církve evangelické v Korunní 60 poblíž Náměstí Míru
celkem dvakrát.
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Na Mikulášův svátek chodila také trojice Mikuláš, anděl a čert po naší škole. Zastavili se
ve všech třídách a pěkně k dětem promluvili. Hodné děti byly pochváleny, těm zlobivým bylo
domluveno. Odměnu však dostal každý a čert odešel s nepořízenou.
Milada Konvalinová

Třída II. A si ve školní knihovně půjčila knihu
O Koblížkovi, kterou žáci v hodinách českého
jazyka společně přečetli. Příběh nacvičili jako
loutkové divadlo, které Leoš Procházka z dílny
MTD v současnou chvíli zpracovává a brzy se
tak budete moci na našich webových
stránkách školy podívat, jak se divadlo dětem
povedlo. Po takové práci čekala na děti sladká
odměna v podobě čerstvé koblihy 
Milada Konvalinová
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Také letos se uskutečnil tradiční vánoční jarmark. Během dvou týdnů se vystřídaly všechny
třídy s prodejem vánočních výrobků ve vestibulu školy. 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.
O prodejním dni třídy VII. A nám napsal třídní učitel Mgr. Tomáš Bogner.
Náš stánek v pátek 6. prosince 2019 čekal na mnohé z vás s rukodělnými dárečky a
dekoracemi, které vyráběly děti i paní učitelka Kremsová již několik týdnů před vánočním
jarmarkem. Radlické palačinky voněly po celé budově školy spolu s domácími lahůdkami, které
připravily maminky dětí. Zájemci si mohli zakoupit nádherné svícny, vánoční kolíčky, perníkové
chaloupky a mnoho dalších krásných výrobků. Mlsným bylo připraveno pohoštění, jako například
chlebíčky s krabí, česnekovou a mrkvovou pomazánkou a "šneci". Žíznivým byly přichystané
melounové, kokosové, multivitamínové a pomerančové džusy. Přišel se na nás podívat i Mikuláš,
anděl a čert. Chvíli jsme si popovídali, jak byl kdo moc hodný, ale ve finále všechny děti dostaly
dárek.
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51. ročník Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana
Ostrov
Filmový štáb MTD se již posedmé zúčastnil tohoto festivalu. Letos ve složení Tamara
Zúdorová, Laura Svozilová, Tomáš Munťan a Laura Zúdorová. Štáb byl doplněn herečkou,
moderátorkou Zpráviček a naší tlumočnicí Evčou Radilovou. Téma letošního festivalu znělo Žijeme
sportem.
MTD na festivalu působila i letos vedle dalších dětských médií jako Festivalové Studio Ostrov,
Dětská televize Liberec, rádio Kulíšek, Dětské rádio Mělník, studentská redakce festivalového deníku
Ostroviny.
Poprvé v historii jsme natočili pro Zprávičky na ČT:D dva telemosty a to ze Slavnostního
zahájení a Slavnostního zakončení festivalu. Na tomto natáčení se podíleli naši nejmladší
kameramané Laura Zúdorová a Tomáš Munťan. Bohužel, z časových i technických důvodů tyto
telemosty nemohly být ve znakovém jazyce.
Festival je soutěžní a je určen tuzemským tvůrcům, kteří se věnují tvorbě pro děti a mládež.
Letos jsme se mohli setkat s režisérem Zdeňkem Zelenkou a hercem Jakubem Novotným (televizní
pohádka Kouzelník Žito), režisérem Ivanem Pokorným (film Uzly a pomeranče), producentem
Martinem Hůlovcem i jeho dětmi (filmová pohádka Čertí brko), režisérem Janem Jirků a herci Jiřím
Kohoutem a Lucií Škodovou (film TvMiniUni: Zloděj otázek). Na festivalu jsme se také setkali
s mladými filmovými tvůrci Tadeášem Říhou a Zuzanou Springlovou (film (ne)Věř mi). Se všemi jsme
natočili rozhovory., které spolu z Festivalovými videodeníky postupně přidáváme na své webové a
facebookové stránky.
Nejúspěšnějším filmem letošního festivalu se stala filmová pohádka Čertí brko režiséra
Marka Najbrta. Film získal Cenu diváků, Zlatého dudka od poroty dospělé, v níž byli Jaroslav
Sedláček (filmový publicista, televizní scénárista, filmový historik), Patrik Ulrich (scénárista a
dramaturg), Vít Karas (režisér) i Zlatého dudka od poroty dětí a mládeže.
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Úspěchy filmu MTD
Film MTD Bad Girl v české verzi pod názvem Spolužačka se v
tomto roce zúčastnil dvou zahraničních soutěžních festivalů pro
neslyšící tvůrce a třech tuzemských soutěžních přehlídek pro mladé
filmaře. Zde jsme byli jedinými zástupci neslyšící komunity. Náš film
vždy patřil mezi filmy nominované do závěrečného kola všech soutěží.
Celkem získal řadu ocenění. Vedle Young Deaffest Film Award 2019 z
anglického Wolverhamptonu, byl oceněn 3. místem v soutěži Zlaté
Slunce ve Dvoře Králové, 2. místem na 14. ročníku soutěže krátkého
hraného filmu Malá šestnácka v Brně a ve 3. ročníku soutěže Pražský
filmový kufr obdržel diváckou cenu a cenu odborné poroty vedlejší
sekce (Ne)bezpečnej svět za herecké výkony.

Kroužek MTD
Letos začal pracovat filmový kroužek MTD v novém omlazeném složení. Po počátečních
přípravách a cvičných videích, začaly děti natáčet svůj krátký hraný film.

Spolupráce MTD a ZŠ
Ve spolupráci s pedagogy a žáky I. a II. třídy ZŠ vzniklo video Cesta do Paříže. V současné
době se navíc dokončuje nová pohádka, kterou jsme společně v prosinci natočili.
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Reportáž o nové pohádce pro neslyšící
MTD natočila krátkou reportáž z natáčení nové pohádky pro neslyšící - Kde bydlí strašidla.
Navštívili jsme dvakrát Kavčí hory, abychom zde pořídili záběry z natáčení pohádky ve studiu a
při následném dabingu. Krátká verze reportáže byla odvysílána ve Zprávičkách 8. 12. 2019. Delší
verzi reportáže zveřejníme na našich webových a facebookových stránkách. ČT uvede o vánočních
svátcích všech pět natočených pohádek pro neslyšící. O vysílání každé pohádky budeme informovat
na facebookových stránkách prostřednictvím reportáží, které jsme jako jediná televize v průběhu
pěti let natočili.

Vánoční přání
I letos jsme pro všechny naše příznivce připravili krátké trikové vánoční videopřání, které
jsme natáčeli v předposledním týdnu tohoto roku.

Leoš Procházka
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 Vánoční prázdniny si užijeme od soboty 21. 12. 2019 do neděle 5. 1. 2020. Vyučování začne
v pondělí 6. ledna2020.
 Ve čtvrtek 16. 1. 2020 bude Den otevřených dveří ZŠ a MŠ.
 Ve čtvrtek 30. 1. 2020 dostanou žáci výsledky svého snažení – pololetní vysvědčení.
 Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na následující pátek 31. ledna 2020.
 Jarní prázdniny pro žáky škol na Praze 5 budou v týdnu od 17. 2. do 23. 2. 2020.
 Nový Školní zpravodaj o událostech v lednu a únoru vyjde na konci února 2020.

Ke svému stánku na vánočním jarmarku ve vestibulu naší
školy zve střední škola.

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 2020.
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