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Milí čtenáři,
přinášíme Vám nové číslo Školního
zpravodaje. První číslo roku 2019.
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 březnu a dubnu.
Můj mail:
ladislav.dolezel@vymolova.cz
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Přednáška o dentální hygieně
Exkurze v Českém rozhlase
Exkurze do Rádia Junior
Výtvarná soutěž se zimními motivy
Úspěch ve výtvarné soutěži v Plzni
Škola v přírodě s prvky lyžování
Informace z knihovny Ulity
Masopustní karneval
Poděkování školní ekonomce
Co nového v MTD?
Co se chystá

aneb, jak se správně starat o své zuby
Ve čtvrtek 10. ledna jsme se zúčastnili přenášky paní Jany o tom, jak se starat o své
zoubky. Děti se dozvěděly, z čeho se zub skládá, jak vypadá. Další část jsme věnovali tomu,
které jídlo našim zoubkům svědčí a které ne. Děti byly moc šikovné a plnily spoustu zajímavých
úkolů. Otázky na paní zubní hygienistku neměly konce. Na závěr dostal každý svou taštičku
s kartáčkem a společně všichni trénovali správné čištění zubů. Ukázalo se, že to není jen šup
šup, ale pořádná práce . Také jsme se dozvěděli, jak často navštěvovat zubaře – každého půl
roku. Plníte to všichni?
Akce se zúčatnila také mateřská škola a ostatní logopedické třídy.
Děkujeme Ulicentru za zprostředkování zajímavé přednášky.
za III.C a IV.C K. Chuchmová
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Ve dnech 22. a 23. ledna 2019 se uskutečnila pro žáky logopedických tříd exkurze
do Českého rozhlasu. Mladší žáci – III. C a IV. C navštívili Rádio Junior, starší žáci – V. C a VI. C
Český rozhlas. Rádio Junior je také stanice Českého rozhlasu, která se věnuje dětem.
Žáci se krátce seznámili s historií rozhlasu, prohlédli si historická vysílací i nahrávací
zařízení, stará rádia.
Seznámili se s moderátorem pořadu pro děti přímo ve vysílacím studiu. Sami si mohli
také vyzkoušet, jaké to je mluvit do mikrofonu při vysílání.
Všem dětem se exkurze moc líbila.
Marie Vaňková
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Ve středu 23. 1. jsme se na exkurzi v budově Českého rozhlasu seznámili s historií
rozhlasového vysílání v Československu. Slyšeli jsme několik historek o začátcích, i o těžkých
dobách bojů o rozhlas v roce 1945 nebo 1968.
Paní Foglarová, která nás provázela, nám ukázala místnost, kde jsou uložené staré
rozhlasové přístroje, mixážní pulty a další zajímavá technika od počátků rozhlasového vysílání.
Podívali jsme se do živého vysílání Radiožurnálu, prošli si zázemí rádia Junior, cestou zpátky
jsme prozkoumali dávný páternoster z dvacátých let.
V rozhlase se nám velmi líbilo, takže po návratu do školy jsme vyučování ukončili
poslechem rozhlasové hry.
Jan Zimmer, třídní učitel V.C

5

V lednu měly děti z družinky, internátu a mateřské školy připravenou soutěž. Měly
během celého měsíce vytvořit nějaký výtvor, který bude symbolizovat zimu či hory. Podmínkou
bylo, že se musí jednat o hromadný obrázek či nějakou 3D ruční práci, na které budou
spolupracovat všechny děti. Vychovatelé se úkolu zhostili opravdu moc dobře. Karolína se svou
družinou vyrobila 3D hory pokryté sněhem, Blančina družina namalovala obrázek ptačího
krmítka i s ptáčky a nalepila na ně i 3D krmení. Luba s družinou vyrobila obrázky zasněžených
hor, respektive města. Petra dokonce vyrobila s družinou celou knihu obrázků; podobný výtvor
vyrobili i v mateřské logo školce. Milan s Maruškou pak vytvořili 3D dílo ze špendlíků a bavlnek,
resp. namalovali originální obrázek soba.
Všechny dodané výrobky od vychovatelů jsem na začátku února vyfotila a poslala
sponzorovi, který škole daroval krásné hračky. Ten měl za úkol vybrat nejlepší výrobek.
A vybral si obrázek dětí družiny Blanky. Za svou snahu tak děti vyhrály blikající a jezdící auto.
Moc jim gratulujeme!
Všechny výtvory jsou k vidění na nástěnce u hlavních dveří.
Soutěž bude pokračovat i v únoru.
Tentokrát škola dostala sponzorské dary
z Nadace Světluška. Vychovatelé tak mají
během února vyrobit s dětmi buď světlušku,
nebo zachytit nevidomého člověka, anebo
nakreslit či vyrobit rádio. (Nadace Světluška je
totiž vedena Českým rozhlasem a je
zaměřena na pomoc nevidomým lidem.)
Nadace Světluška připravila ceny dokonce
pro tři nejlepší výtvory – sama si vybere,
které to budou. Moc jim děkujeme!
Jitka Kubištová, Ulicentrum
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Plzeňská unie neslyšících vyhlásila první ročník výtvarné soutěže na téma Ticho.
Do soutěže se přihlásili také žáci VI.A třídy, pod vedením učitelky Ivy Hay a učitelů Michala
Brhela a Milana Fritze, kteří společně namalovali jeden velký obraz.
Výsledky soutěže vyhodnocovala odborná porota a obraz našich žáků vyhrál první místo!
Obraz je až do června vystavený v prostorách PUN. Děti měly z úspěchu velikou radost.
Ve čtvrtek 24. 1. 2019 nás navštívili pracovníci z PUN, aby dětem osobně pogratulovali a předali
výhru. Byla to velmi příjemná návštěva. Účast v soutěži byla pro děti dobrou zkušeností, která
jim přinesla nové zážitky a motivaci do dalších výtvarných soutěží.
PUN naše děti totiž opět vyzvala k výtvarnému počinu, a to do druhého ročníku výtvarné
soutěže na téma "Tanec rukou", který proběhne na podzim. Moc dětem gratulujeme a přejeme
další úspěchy v soutěžích, ve kterých je budeme samozřejmě nadále podporovat.
Mgr. Lucie Jehličková
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Letošní ročník školy v přírodě s prvky lyžařského výcviku se konal od 25. do 31. ledna
v Deštné v Orlických horách, konkrétně na chatě Prim. Letos to byla již v řadě třetí škola
v přírodě, kterou jsem zorganizoval. Měli jsme původně jet na Richtrovy boudy v Krkonoších, ale
ty zasáhla ekonomická krize a boudy tak musely zavřít. Nedali nám bohužel ani žádné náhradní
ubytování, a tak jsem musel hledat narychlo něco jiného. Za pomoc při hledání moc děkuji
Fedoru Krajčíkovi. I díky němu se povedlo nakonec zajistit ubytování právě v Orlických horách,
které jsem posléze objednal.
Celkově se hory povedly
z mnoha různých důvodů. Jednak
samotný
skiareál
byl
dobrý
pro všechny typy lyžařů. Byly zde
modré, červené, ale i černé sjezdovky.
Také sněhové podmínky byly skvělé,
opravdu strašně moc sněhu. Navíc
vzdálenost chaty od skiareálu byla
zhruba nějakých 700, 800 metrů a
jezdil tam skibus. A při cestě zpátky jsme mohli dokonce na lyžích sjet až k chatě.
Celkem se pobytu zúčastnilo 20 neslyšících děti různého věku od I. až po IX. třídu.
Myslím, že děti tam byly opravdu moc spokojené. Hlavně ty děti, které na lyžích začínaly, měly
obrovský úspěch. Na začátku je učil Leoš Procházka a další mí kolegové. A poslední den byly tyto
malinké děti schopné sjet i slalom! To se dá opravdu nazvat zázrakem. Všichni jsme z toho měli
velkou radost.
Na pobytu působili jako hlavní instruktoři Leoš Procházka a Hanka Krejzarová. Oba dva
se střídali mezi různě pokročilými skupinkami od první až po třetí. První byli samozřejmě ti
nejlepší, ve třetí skupině pak byli ti nejmenší. Také bych moc rád poděkoval všem kolegům,
kteří tam se mnou byli, a to výše zmíněným dvěma kolegům, dále Kláře Fojtíkové, Vlastovi
Chlumskému, Michalu Brhelovi a Marii Mašlaňové. Posledním v týmu jsem byl já. Jsem rád, že
se celý pobyt povedl bez úrazu a bez nemocí.
A jaký byl program na lyžáku?
Během celého týdne na děti čekal dopolední i odpolední program. Děti byly rozděleny
do jednotlivých skupin podle lyžařských dovedností. Ty děti, které nelyžovaly, pak byly
na různých procházkách v okolí Deštné. Děti byly také plavat, podívaly se do města a na drobné
nákupy. Během kritického dne jsme pak pro děti připravili soutěžení v trojboji. Ten se skládal
z tahání saní, běžeckého lyžování a také z postavení nejvyššího sněhového sloupu. Pak byly
připravené ještě další soutěže. Děti to moc bavilo. Poslední den pak na děti čekal lyžařský
závod. Ve všech soutěžích byly děti velmi úspěšné. Za své výkony samozřejmě dostlaly odměny.
Během pobytu jsme dětem také hodnotili pokoje. Měli jsme připravený bodový systém a
děti se opravdu snažily každý den poctivě uklízet. Za dosažené body pak dostaly opět odměny.
Rád bych také poděkoval větším dětem, které těm menším pomáhaly. Celkově jsme tam byli
moc spokojení, určitě se tam chceme příští rok vydat znovu. Navíc personál byl velmi příjemný a
dalo se s ním vše domluvit. Měli jsme plnou penzi a strava byla opravdu chutná. Myslím, že se
to dětem moc líbilo a už se těší, jak se vydáme příští rok na hory znovu.
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Fotografie z akce jsou k dispozici na stránkách naší školy, zájemci si je tam mohou
stáhnout.
Závěrem bych chtěl ještě moc poděkovat panu Lomskému, který nám poskytl finanční
prostředky na uhrazení autobusové dopravy přímo k chatě. Za tento sponzorský dar opravdu
moc děkujeme, nemuseli jsme mít starosti s dopravou, a i pro děti bylo cestování příjemnější.
Výsledky a medailisté závodů:
Slalom - malé děti:
1.Martínková-2.Rakušan-3.Černý
Slalom dívky:
1.Zúdorová- 2.Čechovská-3.Svozilová
Slalom chlapci:
1.Svozil-2.Samko-3. X.Kulda
Běh na lyžích dívky:
1.Svozilová-2.Čechovská-3.Zúdorová
Běh na lyžích chlapci:
1.Hamburg-2.Svozil-3.Paptistella
Trojboj:
1.M.Kulda-2.Červenka-3.X.Kulda

Milan Fritz /přeložila Jitka Kubištová/
Výsledky závodů: Leoš Procházka
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V pátek 25. ledna se konal tradiční maturitní ples střední školy.

Školní knihovna Ulity zakoupila
nové knihy. Přijďte se podívat.
Rádi vás uvidíme.

Poslední únorový den přestala na naší škole pracovat školní ekonomka a dobrá duše
školy paní Martina Vochomůrková. Děkujeme jí za práci pro školu a přejeme jí hodně zdraví a
elánu v dalším osobním životě. Milá Martinko, rádi Tě kdykoliv uvidíme, protože jsi zanechala
na škole dvacet let života a kus své práce.
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A takhle krásně vypadal náš letošní

Výstava trabantů
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Vánoční přání MTD
V prosinci vzniklo v MTD krátké trikové vánoční přání, pro jehož realizaci bylo poprvé
vyzkoušeno mobilní klíčovací plátno zakoupené z peněz projektu Tesco - Vy rozhodujete, my
pomáháme.

FOH 2018
Všechna videa z Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana jsou ke
zhlédnutí na webových i facebookových stránkách MTD i na webových stránkách Znakovinky.
Celkem z festivalu vzniklo čtrnáct rozhovorů, čtyři festivalové deníky, jeden krátký sestřih a
reportáž natočená pro Zprávičky.

Krátký hraný film
Krátký hraný film, který děti natáčely podle svého scénáře v průběhu prvního pololetí
školního roku je dokončen. Nyní probíhají poslední drobné úpravy (tvorba anglických a českých
titulků), aby film mohl být za pomoci Ivy Hay přihlášen na mezinárodní filmový festival
neslyšících v Anglii (DeafFest) a ve Francii (Festival Clin d Oeil). Film bude také přihlášen do
zemského kola 16. ročníku celostátní přehlídky filmové tvorby dětí a mládeže Zlaté slunce 2019.

Leoš Procházka
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 V pondělí 15. 4. se budou konat jednodenní prodejní velikonoční trhy v klubovně školy
 Velikonoční prázdniny si užijeme od 18. 4. do 22. 4. 2019
 Ve dnech 12. dubna se konají zápisy prvňáků do základní školy a 17. května dětí do mateřské
školy
 Přijímací pohovory na SŠ proběhnou ve dvou termínech 12. a 15 dubna 2019

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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