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Milí čtenáři,
přinášíme Vám nové číslo Školního
zpravodaje. První číslo nového školního roku
2019/2020. Informuje Vás 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 listopadu a prosinci.
Můj mail:

ladislav.dolezel@vymolova.cz
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Hrabaliště
Vltava 2019
Česká televize v VII.A
Zeměpis také tam
Krok za krokem vodním tokem
Ulitoolympiáda ZŠ 2019
Projekt Ahoj Výmolova
Nadační program Tesco
Návštěva knihovny
Pražský logopedický den
Pražský post-surdopedický den
Mluvící ruce
Hrajeme divadlo pro spolužáky
Návštěva výstavy Starověký Egypt
Co nového se chystá
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Ráda bych poděkovala celé třídě a paní učitelce Evě Čechové za pomoc s úpravou venkovního
HRABALIŠTĚ pro MŠ. Všichni pomáhali s vytrháváním plevele po prázdninách zaplevelené stavby a
s doplněním nových herních prvků. Školkovým dětem se změna líbila. Budeme rádi za nové nápady,
jak HRABALIŠTĚ ještě doplnit.
Kateřina Levá

Poznámka redakce:
Projekt HRABALIŠTĚ je z programu Státního fondu životního prostředí ČR v rámci zkvalitnění
environmentálního vzdělávání žáků mateřské školy. Vzniklo tak venkovní hrabaliště a tři proutěné
chýšky určené k hrám dětí. Dále za spolupráce rodičů a žáků může vzniknout ještě tzv. broukoviště.
Kruhová stavba hrabaliště symbolizuje kalendářní rok se sluncem uprostřed, čtyřmi ročními
dobami a dvanácti měsíci. Má sloužit k poznávání a srovnávání různých materiálů jako písek, kámen,
rostliny ap. Děti mohou poznávat roční období a změny v přírodě v různých kalendářních měsících.
Názorně mohou pozorovat neživé a živé přírodniny a rozšiřovat si své znalosti o přírodě.
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Škola pro sluchově postižené v Českých Budějovicích organizovala akci "Vltava 2019"
od 4. do 7. září 2019. Akce se zúčastnily školy pro sluchově postižené z různých koutů České republiky
(Hradec Králové, České Budějovice, Liberec, Plzeň, Praha Holečkova, Praha Výmolova, Olomouc a
Ostrava).
Ubytovali jsme se v kempu "U Vikinga" v chatkách
pro čtyři osoby. Pro náš tým jsme vymysleli název
"NOPLAST", náš cíl byl také sbírat plasty, které se vyskytly
na řece. Dostali jsme trička, která jsme si namalovali pro
náš tým a vlajku našeho týmu. Druhý den ráno po příjezdu
nás instruktor učil ovládat raft (každá škola měla svůj
vlastní). Poté jsme vypluli z kempu do Českého Krumlova,
kde jsme měli zastávku a prohlíželi si město. K večeru byla
napínavá ukázka výcviku policejných psů. Třetí den, v pátek
6. 9., jsme pokračovali do Zlaté Koruny, kde byl cíl naší
cesty. V městečku Zlatá Koruna jsme hráli hru
"Razítkovaná", kdy děti nasbíraly razítka, která byla k
dispozici - obecní úřad, pošta, hotely apod. K večeru bylo
vyhlášení výsledků táborové hry. Všichni jsme dostali
pamětní list a medaili. V sobotu 7. 9. po snídani jsme
nastoupili do autobusu a čekala nás cesta zpět domů
do Prahy.
Akce se velmi povedla, všem se to moc líbilo a
budeme se těšit opět za rok!
Tomáš Bogner
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Ve středu 25. září přijela k nám do školy Česká televize natáčet výuku českého jazyka ve třídě
VII. A. Poté následovaly rozhovory s dětmi a vyučujícími. Byli jsme v televizi na "déčku" v pátek
27. září v 18:40 ("Zprávičky"), pusťte si nás na ivysilani.cz.:-)
Tomáš Bogner

Detaily spolu souvisí a tvoří celek. Stejně jako ve vesmíru je vše vzájemně spojeno tak, že
vzniká jedna jednota. Může mít člověk kosmické poslání? Kosmické poslání člověka je vybudovat svět
přátelství, takový kde vládne harmonie. Snažíme se ukázat dětem, jak je zeměpis zajímavý, užitečný i
zábavný. V hodinách zeměpisu jsme zjišťovali, jak velká je planeta Země, proč se střídá den a noc a
proč se střídají roční období.
Tomáš Bogner
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Krok za krokem vodním tokem je název akce, které se zúčastnily děti z páté třídy
ve vzdělávacím centru Toulcův dvůr. Celá akce byla velmi zajímavá. Děti se pomocí modelu učily
o průběhu vodního toku a zvířatech, které u něj a v něm žijí. Potom si obuly holínky a šly se
přesvědčit, zda v potoce opravdu žijí nějaká zvířata, přímo do Botiče. Kolik vodních živočichů z potoka
vylovily, bylo překvapením i pro dospělé.
Eva Chudomelová
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V letošním roce se konala Ulitoolympiáda pro základní školu 10. a 11. září. Během prvního
motivačního dne, který pro děti vytvořila koordinátorka Lucie Štádlerová, se žáci vydali po stopách
cestovatele Willyho Foga. Celým dnem je provázel celník v podobě Tomáše Bognera. Ten dětem dával
úkoly a popisoval jim, že musí zkusit také obletět 5 různých stanovišť (znázorňující různé kontinenty)
a plnit na nich jednotlivé úkoly. Zároveň na daných stanovištích musely hledat šifry, které jim na závěr
pomohly spočítat, za kolik dní Willy Fog obletěl svět.

A tak si žáci v Austrálii zahráli na protinožce a zkusili si, jak se skáče klokanům s dítětem ve
vaku; v Americe si zkusili zahrát basketbal na profesionální úrovni a napili se koly; v Evropě se podívali
do Louvru a ztvárňovali svými těly různé obrazy a v Asii se naučili jíst rýži hůlkami a skládat origami.
Na každém stanovišti dostali žáci razítko do svých pasů dokazující, že na místě byli. Museli si také
zapamatovat onu potřebnou šifru. Po obletění všech stanovišť pak měli žáci za úkol spočítat (pomocí
získaných šifer), zda Wiily Fog vyhrál svou sázku, a stihnul svět obletět za 80 dní, či nikoliv.
Žákům daly úkoly docela zabrat. Spočítat s velkou přesností se to podařilo jednomu týmu, a to
fialovému. Jeho členové byli: Martin Novák, Kateřina Teofilová, André Rakušan, Tomáš Munťan, Nela
Hokešová, Kryštof Jiroušek a Michaela Mižigárová. Všem vítězům gratulujeme.
Všichni z nich pak obdrželi navíc body k dalšímu testovacímu dni. Výsledky testovacího dne
jsou uvedeny na našich webových stránkách.
Celkově se ve skupině neslyšících na nejlepším místě umístil Tomáš Munťan, na druhém místě
se umístila Lucie Michalčíková a na třetím místě Dominik Starý (ze Smíchova). Ve skupině
nedoslýchavých skončila nejlépe Nela Hokešová, druhý skončil František Říha a třetí Sabina Půtová.
Všem výhercům moc gratulujeme.
Moc se těšíme na příští ročník a doufáme, že letošní ročník si žáci maximálně užili!

Více fotografií na následující straně.

7

8

Za organizační tým UO ZŠ Jitka Kubištová
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Na projektu „Ahoj Výmolova“ započaly práce před letošními prázdninami. Tento projekt
zaštítila svým darem ČSOB Radlice Rozvojová, a.s. Jde o výtvarné řešení betonové zdi v areálu školy.
Zeď je složena ze sedmi částí o celkové délce 76 metrů. Škole se podařilo pro projekt získat
akademickou malířku Táňu Svatošovou, mimo jiné autorku Hrabalovy zdi v Libni, která již dříve
výtvarně realizovala vstupní prostory naší školy.
Tentokrát navrhla komplexní grafický design celé zdi. Po její úpravě začala postupně s žáky
jednotlivých tříd školy s její výmalbou. Počítali jsme s aktivním zapojením žáků, tříd a pedagogů, kteří
zde zanechají památku na své působení. Celé dílo je rozloženo do sedmi částí, které představují
motivy mateřské, základní a střední školy, ekologii, žáky a školní komunitu a v neposlední řadě
adresu s logem školy.
Ve čtvrtek 12. září 2019 byl za účasti autorky Táni Svatošové, zástupkyně ČSOB, vedení školy,
pedagogů a žáků školy celý projekt dokončen a slavnostně předán. Zúčastněné děti z mateřské školy,
základní školy a studenti střední školy pod vedením paní malířky udělali poslední tahy štětcem, aby
dílo dokončili a zanechali na něm svoji trvalou stopu.
Vymalování zdi přispělo ke kultivaci a estetickému vnímání prostředí školy. Pohled na nově
upravenou zeď zpříjemní žákům i pedagogům pracovní prostředí, podpoří zájem dětí o sportovní a
ekologické aktivity. Uplatní se i při konání Celostátních sportovních her sluchově postižené mládeže,
které se zde opakovaně konají a zatraktivní prostředí také jiným organizacím, které hřiště rovněž
využívají.
Ladislav Doležel
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OD OBCHODNÍHO ŘETĚZCE TESCO OPĚT PODPOŘIL NAŠI ŠKOLU
Ve čtvrtek 19. září 2019 proběhlo symbolické předání šeku 6. kola grantového programu
Nadačního fondu Tesco Vy rozhodujete, my pomáháme, který cílí na podporu
malých komunitních projektů v lokalitách, v nichž působí.
Zákaznické hlasování o nejlepší dobročinné projekty skončilo v prodejnách Tesca v polovině
července.
V regionu na Praze 5 zvítězily následující organizace:
1.
SŠ, ZŠ, MŠ pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova
2.
Cesta domů, z. ú.
3.
Společnost DUHA, z.ú.
Předání šeku z rukou ředitele Tesca v OC Nový Smíchov se zúčastnili studenti 3. a 4. ročníku
Střední zdravotnické školy oboru Asistent zubního technika. Finanční částka ve výši 30.000,- Kč, kterou
jsme díky nadačnímu fondu Tesco získali, půjde na studijní pobyt našich studentů ve Velké Británii.
Po předání šeku nás ředitel Tesca vzal na prohlídku obchodního domu, ukázal nám i sklady a pekárny.
Nabídl nám také možnost dalšího setkání za účelem vyzkoušení si práce v pekárně a napečení si
něčeho dobrého. Nabídku jistě brzy využijeme :-) Všemu jsme porozuměli díky přítomnému
tlumočníkovi Fedorovi Krajčíkovi.
Studijní pobyt proběhne během listopadu. Studenti navštíví střední školu pro sluchově
postižené v anglickém Newbury a také se podívají do Londýna, aby se seznámili s tamějšími
památkami a organizacemi pro neslyšící.
Po návratu ze studijního pobytu v Anglii studenti připraví společnou přednášku pro naši školu –
o termínu budeme informovat na webových stránkách naší školy.
Všichni jste srdečně zváni!
Text a foto: Mgr. et Bc. Ivana Hay, učitelka AJ
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V úterý 1. 10. se žáci I. a II. třídy vydali
do knihovny. Slečna Náhlíková jim ukázala, kde
najdou knihy vhodné pro začínající čtenáře,
zopakovala pravidla pro zacházení s knihou a
podmínky k výpůjčce. Při příští návštěvě si děti založí
svou vlastní průkazku. Děti si ihned řadu knih se
zájmem prohlížely a společně jsme si i jednu půjčili.
Pokud se nám nácvik povede, uvidíte Pohádku o
Koblížkovi jako divadlo. Držte nám palce .
žáci II.A a Milada Konvalinová

Ve čtvrtek 10. října se v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce konal již čtvrtý ročník
konference Pražský logopedický den. V tento den se v kongresovém centru sešlo přes sto třicet
logopedů, speciálních pedagogů a studentů, kteří pracují s dětmi s řečovým postižením nebo se o tuto
oblast zajímají. Konference byla pořádána opět ve spolupráci s katedrou speciální pedagogiky
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a garanci nad ní převzala
doc. PhDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Úvodního slova se ujala PhDr. Miroslava Kotvová
z Pedagogické fakulty. Spektrum přednášek bylo tradičně
široké a bylo zahájeno PhDr. Lenkou Felcmanovou, Ph.D., která
posluchače seznámila s legislativními změnami ve vzdělávání
u dětí s narušenou komunikační schopností, pak následovaly
přednášky v tomto pořadí: Diagnostika předpokladů rozvoje
gramotnostních dovedností - princip a praktické otázky
realizace (doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.),
Podpora pozitivního chování dětí ve školním prostředí
(Mgr. Lenka Hečková), Diagnostické markery vývojové dysfázie (Mgr. Alžběta Větrovská Zemánková),
Dítě s narušenou komunikační schopností v praxi poradenského psychologa (Mgr. Zuzana Bílková,
Ph.D. a Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D.), Analýza zkušeností balbutiků s reakcí okolí na jejich
neplynulost a její vyhodnocení (Mgr. Jan Dezort, Ph.D.), Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka kazuistika (Mgr. Zuzana Korandová), Alternativní a augmentativní komunikace v centru ARPIDA
(Mgr. Pavla Šusterová).
Konference se také zúčastnili vystavovatelé, kteří seznámili návštěvníky s novinkami v oblasti
pomůcek a publikací pro děti s narušenou komunikační schopností nebo s inovacemi v oblasti
zesilování zvuku a kompenzačními prostředky u žáků s vadami řeči a sluchu.
I tento rok se konference vydařila a již dnes začínáme připravovat pátý ročník, který se bude
konat v říjnu 2020. Aktuální informace můžete sledovat na webu www.logoden.cz nebo
na Facebooku https://www.facebook.com/prazskylogopedickyden/.
Milena Čámková
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Letos se konal první ročník konference Pražský post-surdopedický den, s podtitulem
Od kolébky po vysokou. Ten pořádala naše škola v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce dne
11. 10. 2019. Odbornou garantkou celé akce byla Mgr. Andrea Hudáková Ph.D.
Konference byla rozdělena na 3 bloky; v prvním z nich se představila různá speciálně
pedagogická centra, centra rané péče a také školní psycholožka z jedné školy pro sluchově postižené.
Ve druhém bloku se pak účastníci dozvěděli informace o materiálech, na kterých pracoval, resp. stále
pracuje Národní ústav pro vzdělávání v souvislosti se vzděláváním neslyšících. Třetí blok pak byl
věnován střediskům na vysokých školách, pohledu studentů integrovaných na střední škole mezi
intaktní populaci či studujících na vysokých školách a využívající přepis psané češtiny či tlumočení
do znakového jazyka. Také byl představen slovník Zoolexikon Martina Kuldy.
Účast na konferenci byla kolem 140 lidí (z toho 24 přednášejících, 12 organizačních pracovníků
a téměř 100 účastníků). Už teď moc doufáme, že se povede konferenci uspořádat opět v příštím roce!
Na závěr bych ráda poděkovala i celému organizačnímu týmu ve složení: Mgr. Andrea
Hudáková Ph.D., Mgr. David Jorda, Bc. Zuzana Hájková a Mgr. Pavla Bognerová za velikou pomoc.
Mgr. Haně Krejzarové patří poděkování za tvorbu krásných webových stránek.
Pokud máte nějaký tip na zajímavé téma na konferenci v příštím roce, určitě mi ho napište.
Předem děkuji!
Za organizační tým Jitka Kubištová
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V neděli 20. 10. 2019 proběhl v divadle ABC 22. ročník přehlídky Mluvící ruce pod názvem
„30 LET SVOBODY“, neboť od sametové revoluce uplyne letos v listopadu právě třicet let.
Žáci I. a II. třídy na akci vystoupili s krátkým představením, ve kterém popsali život běžné
rodiny před rokem 1989. Diváci ocenili velkým potleskem především přirozenost malých herců a
jejich první zkušenost s opravdovým hraním.

Poté, co žáci I. a II. třídy vystoupili se svým představením na akci Mluvící ruce, rozhodli se
podělit o svůj pohled na dobu před rokem 1989 také se svými kamarády z Radlic. Blížící se výročí
sametové revoluce si tak mohli připomenout nejen žáci základní, ale také střední školy. Za své snažení
v divadelním vystoupení 24. 10. byly děti odměněny bouřlivým potleskem!
V současné chvíli se vše zpracovává naší MTD dílnou, brzy se tak budete moci podívat na celý
příběh na stránkách naší školy.

Monika Novotná, Magdalena Fous a Milada Konvalinová
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Děti z V.A se šly 23.10. podívat do Národopisného muzea na program o Starověkém Egyptě.
Mohlo by se zdát, že pro děti, které se o starověku ještě neučily, bude návštěva výstavy málo
zajímavá. Děti to ale velmi bavilo, měly plno otázek, až je paní učitelky musely upozorňovat, aby také
pustily ke slovu paní průvodkyni. K úspěchu celé akce přispělo také vynikající tlumočení paní Nadi
Hynkové Dingové. Akce pořádané Centrem pro dětský sluch-Tamtam jsou pravidelně velmi zajímavé
jak pro děti, tak pro dospělé. Za zmínku ještě stojí, že jsou zdarma, a přitom program je
„k nezaplacení“!
Eva Chudomelová
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Pro přihlášené děti s vadami řeči běží od letošního školního roku nový projekt JIAS
Individualizovaná sluchová stimulace dle dr. Johansena
V listopadu proběhne Ulitoolympiáda pro SŠ: 12. 11. - motivační den a 13. 11. - testovací den
a vyhodnocení
Výjezd SŠ do Anglie je plánován v měsíci listopadu, kdy studenti navštíví střední školu
pro sluchově postižené v Newbury a podívají se i na londýnské památky
První prosincový týden navštíví třídy Mikuláš se svým doprovodem
Den otevřených dveří na SŠ bude 9. 12. od 9-14 hod. (Obor Asistent zubního technika)
Vánoční trhy proběhnou ve stánku ve vestibulu školy v posledních dvou prosincových týdnech
před vánočními prázdninami
Vánoční prázdniny pak budou ve dnech 23. 12. 2019 až 3. 1. 2020. Do školy půjdeme 6. ledna

Nový Školní zpravodaj o událostech v listopadu a prosinci vyjde před vánočními prázdninami.
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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.

Školní zpravodaj
Vydává: Ulicentrum při SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5
Zpracoval: Mgr. Ladislav Doležel
Vydání: číslo 4., uzávěrka 31. 10. 2019
Kontakt: skola@vymolova.cz
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Kontakt redakce zpravodaje:
ladislav.dolezel@vymolova.cz

