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Milí čtenáři,
přinášíme Vám nové číslo Školního
zpravodaje. Další 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 posledních dvou školních
měsíců - května a června.
Můj mail:
ladislav.dolezel@vymolova.cz
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Přednáška o zvířatech
Bruslení na Smíchově
Povolání zubní technik
Návštěva Národního muzea
Třídění odpadu s Tondou Obalem
Soutěž Ulity
Přednáška o Číně
Akce v MŠ logo
Zprávy ze střední školy
Z akcí družiny
Workshop o drogách
Velikonoční setkání v kostele
Velikonoční workshop s Lukoilem
Trhy v Lukoilu
Velikonoční dubnová soutěž
Beseda s Dominikem Haškem
Co je hrabaliště?
Co nového v MTD?
Předání šeku od Tesca
Co se chystá

S prvními zprávami se vracíme ještě do února. Konala se totiž v době uzávěrky minulého čísla.

Družinka neslyšících dětí měla i v únoru a březnu mnoho akcí. Ve čtvrtek 21. února
do školy přišel Martin Kulda, který dětem vyprávěl o zvířatech. Hlavně o těch, která nežijí volně
u nás – třeba o lvech, tygrech, slonech a dalších. Celkem jich bylo přes 10 různých druhů.
Z jejich života vždy vypíchnul zajímavosti. Například jsme se tak dozvěděli, kolik masa sní lev
každý den. Martin to dětem vysvětlil tak, že lev sní třistakrát větší porci masa, než jakou
dostanou žáci ve školní jídelně k obědu. Vyprávěl také o tom, jak hyena umí odehnat od jídla i
lvice. K tomu dochází v případech, kdy je lvic nad kořistí výrazně menší množství, než
přistupujících hyen. V tu chvíli raději bez boje odchází pryč a svou kořist přenechají hyenám.
A takové podobné zajímavosti vyprávěl dětem celou svou přednášku. Děti pak také poučil, jaké
rozdíly jsou mezi slonem africkým a indickým. Ten rozdíl najdeme hlavně ve velikosti uší a pak
také ve tvaru sloního chobotu. Děti to hodně bavilo. Martinovi za jeho přednášku moc
děkujeme.
Milan Fritz /přeložila Jitka Kubištová/

S naší neslyšící družinou jsme také vyrazili na zimní bruslení k Arbesovu náměstí.
Konkrétně na náměstí 14. října bylo totiž postavené kluziště, a tak jsme se tam vydali, když jsme
měli volné odpoledne. Alespoň měli děti nějakou sportovní aktivitu. Část dětí si brusle vypůjčila
z internátu, za což moc děkujeme a část dětí si brusle půjčila až na místě. Bruslily ovšem i ty
nejmenší. Děti bruslení moc bavilo, proto se tam VI. třída vydala pak ještě jednou, a to v rámci
výuky hudebně-dramatické výchovy. První bruslení probíhalo 27. února a to druhé pak
7. března. Děti se to velmi rychle naučily. Ty mladší používaly při bruslení speciální konstrukci,
za kterou se držely rukama. A tak dělaly velké pokroky. Větší děti se pak dobře rozbruslily, moc
jim to šlo. A hlavně to všechny moc bavilo.
Milan Fritz /přeložila Jitka Kubištová/
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Dne 4. března proběhla ve škole přednáška z cyklu povolání. Tentokrát to byl zubní
technik. To, co se konkrétně vázalo k práci přednášející, naše děti moc nezajímalo. Ale co
opravdu upoutalo jejich pozornost, byla ukázka zubních protéz, kterou s sebou přednášející
přinesla, a také vysvětlení, jak se podobné protézy vyrábějí. Nikole Šulíkové za její přednášku
moc děkujeme.
Milan Fritz /přeložila Jitka Kubištová/

Dne 6. března jsme pak byli v historické budově Národního muzea, podívat se
na Pantheon. Akce se konala v rámci Týdne komunikace osob se sluchovým postižením.
Organizovala ji Česká unie neslyšících, z.u., která zprostředkovala i tlumočení do znakového
jazyka. Muzeum bylo hodně dlouho v rekonstrukci a my jsme moc rádi, že jsme se měli možnost
podívat do nově opravené budovy a pořádně si vše prohlédnout. Uvnitř nás čekala asi hodinová
prohlídka. Moc se nám líbil ten pozlacený styl v kombinaci s jemností. Prohlédli jsme si tak
vestibul Muzea a také jsme pak šli do prvního patra, kde byly vystavené sochy významných
osobností. Děti tak měly možnost vidět sochu například prezidenta T. G. Masaryka či Beneše,
Šafaříka nebo císaře Františka Josefa I. a dalších. Pro děti to byla moc zajímavá akce.
Milan Fritz /přeložila Jitka Kubištová/
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Skoro všechny třídy naší školy se 4. 3. vystřídaly v klubovně na akci Tonda obal. Děti se
zábavným způsobem učily rozlišovat, co patří do kterého kontejneru s odpadem a poučily se
o tom, co se s vytříděným odpadem dále děje. Na závěr si vybraly drobné odměny. Děti dostaly
za úkol předat informace o tom, proč je důležité odpad třídit, svým rodičům a tak doufáme, že
třídit odpad budou i některé rodiny, které to dosud nedělaly.
Eva Chudomelová

Od poloviny února do poloviny března byla vyhlášená další soutěž. Tentokrát měly děti
z družiny, internátu a mateřinky vyrobit nějakou věc, která souvisí s nadací Světluška. Ta
poskytla naší škole drobné sponzorské dary. Děti tak dostaly za úkol buď namalovat světlušku,
nebo namalovat jakýkoliv obrázek s motivem nevidomých lidí. Mohly také vyrobit rádio,
protože nadaci Světluška zaštiťuje Český rozhlas. Oceněny měly být 3 nejlepší skupiny. Moc
děkuji všem vychovatelům, kteří se do akce zapojili a dali si tu práci nad tím s dětmi přemýšlet a
něco manuálně vyrobit. Nakonec mi své výtvory přinesla mateřská školka s namalovanými
lucerničkami, dále družinka Luby, která vytvořila překrásné 3D historické rádio, a pak družina
Péti, která namalovala kolektivní obrázek s tematikou nevidomých osob. Sešly se tedy výtvory 3
skupin, a proto vyhrály všechny 3 výše zmíněné skupiny. Každé dítko dostalo 4 různé drobné
sponzorské dary a dohromady pak dostali knížku o nevidomých lidech. Všem moc gratuluji!
Jitka Kubištová /Ulicentrum/
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Dne 13. března se u nás ve škole konala přednáška o Číně. Tu vedl David Jorda a Josef
Valdman. Přednáška byla opravdu velmi dobrá. V porovnání s těmi předchozími byla mnohem
lepší! Je to hlavně tím, že se oba přednášející uměli bezvadně přizpůsobit dětem. Navíc
v polovině přednášky si pro děti připravili hru. Rozdali dětem papírky, na kterých byly různé
obrázky jídel. Mezi nimi například české knedlíky, pak rýže, čínské nudle a podobně. Děti měly
za úkol zakroužkovat ty pokrmy, které se v Číně jedí a naopak označit ty, které mezi čínská jídla
vůbec nepatří. Většinou měly děti vše správně. Pak opět pokračovali v přednášce, vyprávěli
o svých cestách nejrůznějšími městy, ale také horami, a vše měli podloženo svou prezentací.
Následovala další hra. Přednášející dětem rozdali papíry, na kterých byly znázorněny číslice. My
tady v Čechách jsme zvyklí používat klasická (arabská) čísla, jak je známe 1 -9. V Číně mají ale i
pro čísla různé symboly. Děti tak dostaly na papírku napsaná čísla 1 až 16 čínsky a hned vedle to
měli napsané i česky. Pak se děti rozdělily do skupin. Bylo to udělané tak, že vždy nejstarší dítě
ve skupině si k sobě vzalo další menší děti. Týmy tak byly věkově vyrovnané. Pak dostaly za úkol
spočítat početní úkony, které byly psány právě čínskými symboly pro čísla. Výsledky
k jednotlivým příkladům děti musely napsat také „po čínsku“. Děti to rychle pochopily a hned se
pustily do soutěžení, opravdu měly i velkou motivaci. Celkově ty hry byly moc pěkné. Přednáška
byla zajímavá – všechny informace byly krásně zjednodušeny a předány tak, aby je všechny děti
pochopily. Děti byly velmi aktivní a neustále se na něco ptaly. Museli jsme je i usměrňovat, aby
se svými dotazy počkaly, až přednáška skončí. Ale je napadaly pořád další a další otázky, tak se
celá přednáška pěkně protáhla. Na závěr pak Pepa Valdman rozdal typické čínské sladké jídlo –
vypadalo to něco, co vypadalo jako rozmixovaná sladká rýže v podobě suché oplatky. Ale bylo
to moc chutné. Celá akce se nám opravdu moc líbila.
Jiří Kolíska /přeložila Jitka Kubištová/

6

PYŽAMOVÁ PÁRTY
Dne 12. 3. jsme si ve školce (MŠ logo) uspořádali pyžamovou párty. Jak probíhala? Celou
školku jsme byli v pyžamech. Jedno hezčí, než druhé. Ráno jsme si vytvořili provizorní postýlky,
posnídali jsme domácí bábovku s kakaem a vyčistili jsme si zuby. Ve třídě jsme si postavili z dek
bunkry a plnili v nich úkoly. Pyžamka jsme sundali až při odchodu domů. Den jsme si pěkně užili
a pobavili jsme ostatní třídy a učitele, kteří něco takového ve škole nečekali.

MEZINÁRODNÍ DEN DOWNOVA SYNDROMU
Ve čtvrtek 21. 3. jsme se
připojili k mezinárodnímu dni
Downova syndromu tím, že jsme si
ráno doma oblékli každou jinou
ponožku a chodili tak celý den.

Petra Povolná

Exkurze do
stomatologické laboratoře v Malvazinkách
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Jeden svět
Dne 7. 3. 2019 se studenti zúčastnili filmové projekce Jeden svět, kterou každoročně
realizuje organizace Člověk v tísni. Jeden svět se snaží zpřístupňovat dokumentární filmy i
pro neslyšící. Filmy jsou opatřeny titulky pro neslyšící a debata po filmu je tlumočena
do znakového jazyka. Letos se studenti střední školy (obor Asistent zubního technika) podívali
na film #FollowMe pojednávají o instagramu, sociálních sítích a seznámili se s tím, jak jsou tyto
sítě provozovány, jaké jsou záludnosti laiků, jak vzniká a na čem je založen virtuální image firem
nebo jednotlivců, třeba tzv. "influencerů". Bylo to velmi poučné, a to nejen pro studenty, ale
také jejich vyučující. Filmy festivalu Jeden svět navštěvují studenti každý rok, těšíme se na další
ročníky.
(Střední škola, Asistent zubního technika)
Napsaly Pavla Bognerová, Anna Cíchová Hronová

Zdroj obrázku: :
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38844followmehttps://www.jedensvet.cz/2019/filmy-az/38844-follo

Exkurze do stomatologické laboratoře v Malvazinkách
Dne 24. 3. 2019 naši studenti se šli podívat do laboratoře na systém frézování CAD/CAM.
Viděli od skenování modelu, počítačové modelaci, frézování a malování korunky před
sintrováním. Celkové přijetí vedoucí laboratoře a její praktická ukázka jiné možnosti tvorby
děleného modelu bylo příjemné pro obě strany. Děkujeme.
Jan Ošmyk
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Kurz ortodoncie
Dne 5. 4. 2019 výuku ZSP navštívila laborantka z praxe, aby nás zasvětila do základů
ortodoncie. Společně jsme vyrobili horní funkční desku s labiálním obloukem a Adamsovými
sponami. Práce s expanzním šroubem a sypací pryskyřicí byla pro nás nová a zajímavá. Zvládli to
všichni.
Jan Ošmyk
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V dubnu jsme vyrazili s neslyšící družinou I., II., IV. a VI. třídy na sběr pampelišek
do Prokopského údolí. Z nich jsme potom uvařili pampeliškový med. Vyrobili jsme z něj celkem
10 sklenic, z toho jsme polovinu prodali na trzích v Lukoilu. Část jsme také schovali na příští
trhy. Dětem to moc chutnalo a při vaření moc rády asistovaly. Navíc se přitom dozvěděly, že se
opravdu z pampelišek dá vyrobit med. Byl to pro ně zážitek.
Milan Fritz /přeložila Jitka Kubištová/

Dne 14. března jsme se vydali na Přírodovědeckou fakultu UK, kde pracuje Marie
Pangrácová. Ta se zajímá hlavně o hmyz, resp. termity. Názorně nám ukázala, za jak dlouho
dokáží termiti sešrotovat různé materiály (např. dřevo, papír, plast a podobně). Také nám
vysvětlila, že existují 3 kategorie termitů, a to je královna, dělnice a hlídači, resp. vojáci.
Vysvětlila nám, jaké jsou mezi nimi rozdíly, a pak jsme se také mohli podívat do mikroskopu.
Termiti nebyli úplně malincí, ale spíš střední velikosti, a tak je děti pod mikroskopem krásně
viděly. Pak nám také ukázala různě velké šváby a také celou její laboratoř. Strávili jsme tam
hodinu a půl a už nám nezbyl čas podívat se do dalších prostor. Děti se do toho ponořily a
opravdu je to bavilo. Velké poděkování patří hlavně Marii Pangrácové za pozvání. Pro děti to byl
opravdu velký zážitek, vidět opravdovou laboratoř, podívat se do mikroskopu nebo zjistit, jak se
tito živočichové rozmnožují. Marie měla také připravenou prezentaci, dozvěděli jsme se mnoho
zajímavých informací – například to, že termity ovlivňuje hlavně jejich čich. Pokud se nasimuluje
určitá pachová stopa, termiti se pak začnou pohybovat, protože mají pocit, že cítí královnu.
Těmito chemickými přísadami se Marie zabývá. Pomocí nich také zkoumá, jak ovlivňují délku
jejich života. Ještě jednou moc děkujeme Marii, za moc hezkou akci.
Milan Fritz /přeložila Jitka Kubištová/
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Marie Pangrácová se svou italskou kamarádkou Silvií Palmieri přišly 10. dubna do školní
knihovny Ulity udělat workshop o drogách. Zúčastnily se VI. a vyšší ročníky. Vysvětlily dětem,
že existují 3 typy drog: lehké, střední a těžké. Zmínily, na čem všem mohou mít lidé závislost
- například nejčastěji na alkoholu či marihuaně. Děti jejich akce moc bavila, i proto, že měly
připravenou také hru. Během té musely děti správně rozdělit drogy do různých kategorií.
Celkově to bylo moc pěkné, děti se hodně poučily, často se ptaly a program se jim líbil.
Jaroslav Klein /přeložila Jitka Kubištová/

V polovině března přišel k nám do školy Jan Wirth, aby představil platformu Deaf Travel.
Tým Deaf Travel se snaží bourat komunikační bariéry vzniklé při cestování neslyšících. Vytvořili
tak unikátní cestovatelský portál, který nabízí videa v českém jazyce a zároveň i v mezinárodním
znakovém systému. Videa jsou zaměřena na popis různých měst, zajímavých míst, budov,
služeb a podobně. K dispozici jsou zde videa z celého světa. Videa nahrávají sami neslyšící
reportéři ze svých cest, jak v Čechách, tak i v daleké cizině. Bližší informace jsou na webových
stránkách: https://deaftravel.guide/
Jitka Kubištová
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Už před Vánoci navštívily děti ze tříd pro neslyšící kostelík ve Stodůlkách, kde se v krásné
atmosféře dozvěděly něco o původu Vánoc. V pátek 12. dubna se do kostela vypravily znovu,
tentokrát se těšily na vyprávění o Velikonocích. Program pro ně byl opět připravený zajímavě,
tak, že to děti bavilo, ale přitom se nenásilně dozvěděly hodně informací. I když některé děti už
něco znaly, velikonoční příběh na všechny silně zapůsobil. Děkujeme Žofce Nedbalové a jejím
spolupracovníkům z farnosti u kostela svatého Jakuba.
Eva Chudomelová
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Již delší dobu spolupracujeme s firmou Lukoil. Ta na nás myslela i v úterý před
velikonočními svátky, když nás s dětmi pozvala na tvorbu velikonočních výrobků. Děti byly
opravdu moc hodné a soustředěně se věnovaly manuální práci. I když bylo domluveno, že nás
může přijít do 20 osob, nakonec nás přijali přes 25. Ale nevadilo to, sourozenci pracovali
ve dvojicích na společném výrobku. Děti to moc bavilo! Hned se mě ptaly, zda se bude podobná
akce konat i na Vánoce. Ale nedokázal jsem jim odpovědět, protože to sám nevím. Uvidíme,
jestli nás zase pozvou. Celkově jsou od Lukoilu akce moc hezké, mají pěkné nápady.
Jiří Kolíska /přeložila Jitka Kubištová/

V naší škole se dvakrát ročně konají trhy. Část výrobků dětí, pedagogů i rodičů, pak
vychovatelé chodí prodávat tradičně také do Lukoilu. To bývá vždy před Vánocemi a také
před Velikonocemi. A co se na těch trzích prodává? Moje mamka například peče skvělé
banánové koláčky s oříšky a kokosem. Ty jsou vždy velmi rychle vyprodané! Klára Fojtíková letos
nově upekla linecké slepované „vajíčko“ s marmeládou – to bylo také hned pryč. Když se tyto 2
věci rychle vyprodaly, tak se pak doprodával i zbytek velikonočních věcí. Lidé si to hodně
kupovali jako dárky pro svou rodinu. V Lukoilu naši školu vždy chválí, jak děti umí pěkně
manuálně vyrábět různé věci. Těšíme se zase na Vánoce, kdy tam budeme zase prodávat.
Jiří Kolíska /přeložila Jitka Kubištová/

13

Beseda s legendárním hokejistou Dominikem Haškem v naší
škole
V úterý 16. dubna 2019 naši školu navštívil legendární hokejový brankář Dominik
Hašek. Celá škola se tak sešla v klubovně školy, přišli všichni zaměstnanci, děti z MŠ, žáci ZŠ i
studenti SŠ.
Všichni byli natěšení; když Dominik Hašek přijel a
zahájil besedu, ihned se zdvihl les rukou, tolik bylo otázek
k němu směrovaných. Bylo vidět, že je Dominik na akce
tohoto typu zvyklý, neboť trpělivě začal koordinovat průběh
besedy a zodpovídat dětem na různé otázky, které se týkaly
jeho sportovní kariéry i jeho soukromí. Děti zajímalo
například, v kolika letech začínal, jak ho vlastně napadlo se
věnovat hokeji, v jakých klubech hrál, v jakých zemích
trénoval, kolik měl úrazů, zda se kamarádí s Jardou Jágrem,
jak těžká je jeho sportovní výstroj a výzbroj, jaké sportovní
úspěchy si nosí nejvíc v srdci, zda jeho děti také hrají hokej
apod. Také jsme se dozvěděli, že je Dominik Hašek
vystudovaný učitel dějepisu – inu, pedagogické sklony se u
něj během diskuse s příjemnou atmosférou nabitou
zvědavými dotazy dětí i dospělých skutečně nezapřely! 
Dominik Hašek naší škole daroval při příležitosti nadcházejících Celostátních sportovních
her sluchově postižené mládeže, které bude v květnu naše škola pořádat, speciální nápoje
pro neslyšící středoškolské sportovce.
Taktéž v naší škole nechal nainstalovat prodejní automat s těmito nápoji. Jedná se o
nápoje, které jsou málo slazené a splňují "pamlskovou" vyhlášku. Zájemci si tak v automatu
mohou pořídit 4 druhy pití (perlivou a neperlivou vodu a 2 mírně slazené nápoje). Automat je
umístěn dole u jídelny. Od 16. dubna si tak můžete nápoj zakoupit. Když nápoj dopijete,
nezapomeňte vhodit prázdnou plechovku do koše, který je umístěn hned vedle automatu.
Haškova firma totiž škole nabídla ten benefit, že za každou zrecyklovanou plechovku jejich
nápoje vhozenou do připraveného koše škola obdrží jednu korunu.
Po tlumočené besedě se Dominik Hašek se všemi dětmi i dospělými ochotně vyfotil a
kdo chtěl, mohl jej požádat i o autogram. Děti z IX. a X. třídy pro něj namalovaly uvítací plakát,
který mu věnovaly. I žáci a studenti z naší MTD (Multimediální tvůrčí dílny) nezaháleli a
uskutečnili s ním reportáž, která bude snad k vidění i v České televizi v pořadu Zprávičky. Bližší
informace budou k dispozici na www naší školy.
Ivana Hay
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Fotoreportáž z návštěvy Dominika Haška
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Z programu v rámci zkvalitnění environmentálního vzdělávání žáků mateřské školy se
uskutečnil projekt HRABALIŠTĚ v hodnotě 490 tisíc Kč. Vzniklo tak venkovní hrabaliště a tři
organické stavby (proutěné jurty). Dále za spolupráce žáků a rodičů vznikne ještě
tzv. broukoviště.
Vzniklá kruhová stavba hrabaliště symbolizuje kalendářní rok se sluncem uprostřed,
čtyřmi ročními dobami kolem něj a dvanácti měsíci na okraji. Bude sloužit k hrám dětí,
poznávání a srovnávání různých materiálů (písek, kámen, přírodniny…), poznávání ročních
období, změnách v přírodě v různých měsících. Děti budou moci pozorovat rostliny, neživé
přírodniny a brouky.
Věra Pavličková
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Film MTD Spolužačka má první úspěch
Krátký hraný film, který děti natáčely v průběhu prvního pololetí
školního roku je úspěšný. Film získal 3. místo v zemském kole filmové
přehlídky Zlaté Slunce. Uspěl tak v konkurenci filmů z kraje Plzeňského,
Karlovarského, Středočeského, Jihočeského, Hlavního město Praha,
Libereckého a Královéhradeckého. Zároveň film postoupil do celostátního kola, které se bude konat 6. – 7. června v Blansku. Anglická verze
filmu s názvem Bad Girl byla také úspěšně přijata do soutěže
mezinárodního filmového festivalu DeafFilm v Anglii i do soutěže Festival
Clin d Oeil´ve Francii. Pro zahraniční festivaly musely děti vytvořit navíc
trailer a plakát filmu.

Nový film
Děti v současné době pracují na svém dalším filmu. Zatím proběhla příprava, seznámení
herců se svými rolemi, první natáčení a střih natočeného materiálu. Pracuje se na titulcích
a přípravě dalšího natáčení.

Natáčeli jsme s Dominikem Haškem
MTD využilo navštěvy Dominika Haška v naší škole a natočila s ním krátkou reportáž
pro Zprávičky a malý rozhovor pro naše webové a facebookové stránky.

Leoš Procházka
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V dubnové soutěži o nejkrásnější dílo na téma Velikonoce vyhrála
družina Karolíny Šikové. Jejich výtvor byl krásný tím, že každé dítě udělalo
část obrázku a následně ho slepily dohromady. Celkově je vidět krásná
kolektivní práce. S Karolínou jsme se domluvily, že pro děti bude lepším
dárkem - než slibované sladké - tekutý písek, se kterými si děti mohou
hrát.
Také moc děkuji všem vychovatelům, kteří také vyrobili se svými
dětmi moc hezká díla, ale vítěz může být jen jeden... Tak snad příště!
Pokračovat v soutěži budeme zase na podzim.
Jitka Kubištová

V pátek 26. 4. proběhlo v Rezidenci primátora slavnostní předávání šeků vítězným
projektů programu 'Vy rozhodujete, my pomáháme'. Naše škola se do programu přihlásila již
podruhé a opět vyhrála! Díky výhře budeme moci nakoupit pomůcky pro vytvoření
multisenzorické relaxační místnosti, která bude primárně sloužit našim dětem s autismem, ale
jistě si získá oblibu i u ostatních dětí (i zaměstnanců školy :) ). Šek na 30 000,- nám předal
primátor hlavního města Prahy, MUDr. Zdeněk Hřib, spolu se zástupcem společnosti Tesco.
Velké díky všem, kteří nás podpořili vhozením hlasovacího žetonu do pokladničky našeho
projektu v prodejnách Tesco. Vaše pomoc byla tak velká, že jsme nasbírali nejvíce žetonů
ze všech pražských projektů! Děkujeme.
Karolína Šiková
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Co je nové v okolí školy? Jistě jste zaznamenali novou cestu do školy směrem od metra.
Buď musíme vystoupat po dlouhatááánských schodech směřujících k bance nebo jít cikcak
pěšinou namířenou k naší škole. Ta musela být tak dlouhá, protože musí dodržovat určitý sklon.
Na fotografii vidíte, jak vypadá Radlická a Výmolova ulice ze střechy banky u stanice metra.
Naše škola je uprostřed, vpravo pak nové administrativní budovy banky, které se letos otevřou.

V pondělí 15. 4. se budou konat jednodenní prodejní velikonoční trhy v klubovně školy
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V pátek 17. května se koná zápis dětí do mateřské školy
Přednáška o Kolumbii s Annou Pangrácovou bude 20. května ve 13:30 v knihovně Ulity

31. května proběhne oslava Mezinárodního dne dětí
Celostátní sportovní hry sluchově postižené mládeže
Druhý ročník Radlického poháru – turnaje ve vybíjené – proběhne koncem dubna a v květnu

V současné době se nahrává beseda s hercem Matyášem Valentou, který ztvárňuje roli Franty
v Ulici. Děti se tak mají na co těšit!
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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.
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