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Milí čtenáři,
přinášíme Vám nové číslo Školního
zpravodaje. První číslo roku 2020. Informuje
Vás především 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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Pohádka o Koblížkovi
Betlémy v Betlémské kapli
Výstava Dar sluchu
V solné jeskyni
Lednové bruslení
Bowling na Žižkově
Šikana a násilí u dětí
Ve střešovické vozovně
Toboga fantazy Praha
Mořský svět v Holešovicích
Jazykový pobyt SŠ ve V. Británii
Kurz SŠ v Ústí nad Labem
Ústecký den(T)
Masopustní karneval
Co nového v MTD
Co se chystá

Prvními příspěvky se ještě vracíme k nabitému předvánočnímu období. Tyto články jsme už kvůli předvánoční
uzávěrce nestihli zařadit do předchozího čísla.

V listopadu si žáci II. třídy půjčili knihu O Koblížkovi a
společně si ji ve třídě přečetli. Vytvořili si loutky a příběh
sehráli jako divadlo. Vše bylo natočeno a vznikla hezká
pohádka, na kterou se můžete podívat na tomto odkazu!
https://youtu.be/m65JsU4UHIQ
Milada Konvalinová

Dne 19. 12. 2019 byli žáci IV.C
na výstavě "Betlémy v Betlémské kapli
2019". Zde si děti prohlédly krásné
betlémy a vánoční ozdoby z různých
materiálů. Byly ze dřeva, skla, perníku,
plsti a jiných materiálů. Výstava se všem
moc líbila.
Dne 20. 12. 2019 jsme oslavili Vánoce
ve třídě. Žáci IV.C dostali sponzorský dar
v podobě stavebnice Lego.

Michal Vojtěch
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Před Vánocemi jsme byli na výstavě o sluchu pořádané Nadačním fondem Dar sluchu na Újezdě.
Na ní se děti mohly podívat na obrovský dvoumetrový model ucha. V něm si mohly prohlédnout, jak vypadá
vnější, střední a vnitřní ucho. Viděly boltec, bubínek, další kůstky v uchu atd. Mohly také pozorovat, na jakých
principech sluch funguje; resp. jak se přenáší vysoké či nízké tóny. K dispozici byly dětem také různá sluchadla
či kochleární implantáty a děti si tak mohly vše osahat a zároveň vyzkoušet, jak vše funguje. Součástí expozice
byly i různé malé modely uší a také kompenzační pomůcky, které se používaly v historii (např. ušní zvon,
různé drátové systémy zesilující zvuk apod.). Nechyběly také úplně nové moderní pomůcky. Dětem se to moc
líbilo, navíc se také mohly zúčastnit následného miniworkshopu, který vedl neslyšící lektor. Ten tam byl
hlavně pro slyšící populaci, kterou učil různé znaky pro zvířátka, barvy a další základní věci. Pro děti to ale
bylo moc zábavné! Byly tam jak družinové, tak internátní děti. Všechny si akci moc užily.
Milan Fritz /přeložila Jitka Kubištová/

4

V úterý 21. 1. 2020 se děti z II.C a III.B vydaly v rámci družiny do solné jeskyně. Někteří už jsou
ostřílení a pravidelní návštěvníci solných jeskyní, pro některé to byl vůbec první takový zážitek. Ale hned první
minuta v jeskyni ukázala, že se vůbec není čeho bát, ba naopak, že je to velká zábava. Každý si přišel na své,
někdo odpočíval na lehátku a poslouchal relaxační hudbu, někdo byl aktivnější a hrál si s připravenými
hračkami. Moc jsme si to užili a navíc udělali něco pro své zdraví. Při odchodu jsme si všichni slíbili, že jsme tu
rozhodně nebyli naposledy, protože takové trávení času v ošklivých zimních dnech se nám fakt líbí.
Karolína Šiková

Z povánočních časů nám zůstala kila navíc z požívání bramborového salátu, kapra a cukroví, a tak
jsme se rozhodli pořádně si zasportovat. Ve středu 22. ledna jsme se tak vydali bruslit na kluziště
na Českomoravskou - kousek od 02 arény. S dětmi jsme tam byli dvě hodiny. Měli jsme štěstí, že tam bylo
málo lidí, a tak si děti, co neuměly bruslit, mohly půjčit hrazdičky a trénovat. Dětem se akce moc líbila a těší
se na další.
Marie Mašláňová /překlad Jitka Kubištová/
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První středu v únoru jsme s našimi dětmi byli hrát bowling na Žižkově. Některé děti ho hrály poprvé
v životě. Všem se hra moc líbila! Těší se, až vyrazíme znovu. Některým dětem se i povedlo shodit všechny
kuželky, některým ne, ale i tak měly velkou radost a hrály s chutí. Níže je vidět i tabulka výsledků.
Milan Fritz /přeložila Jitka Kubištová/
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V rámci prevence sociálně patologických jevů se 7. února naši žáci zúčastnili programu, který pro ně
připravilo oddělení prevence Městské policie.
Program se konal v klubovně školy a byl určen žákům z logopedických tříd - z V., VI. a VII. třídy. Žáci
se seznámili s pojmy osobní hrdost, sebeúcta, oběť, agresor apod. Mluvilo se o právu na osobní důstojnost
každého člověka, o schopnosti vcítit se do pocitů druhých, o schopnosti rozpoznat projevy šikany. To vše bylo
vysvětleno přijatelnou a pro žáky srozumitelnou formou.
Program žáky velmi zaujal, byli velmi aktivní a spolupracovali s oběma přednášejícími.
Marie Vaňková
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V úterý 11. 2. 2020 byla pro naše žáky zařízena návštěva Muzea městské hromadné dopravy –
Vozovna Střešovice. V rámci hodinové komentované prohlídky si děti udělaly představu, jak tramvaje v Praze
začínaly, jak vypadaly i jakým způsobem byly poháněny.
Snad nejzajímavější byla tramvaj od Františka Křižíka, která v roce 1901 získala první cenu na výstavě
v Paříži. Na všechny naše dotazy bylo odpovězeno a děti odcházely velmi spokojené.
Milada Konvalinová

Ve středu 12. února nepanovalo venku příjemné počasí a hlavně foukal silný vítr, a tak jsme se
s dětmi ŠD vydali do zábavného parku Toboga Fantasy Praha na Zličíně. Tam byly různé atrakce, například
velký skákací nafukovací drak, horolezecká stěna, velké skluzavky a trampolíny, pavoučí věž, lanové centrum,
sjezd na bobech, tobogány a multifunkční prolézačky. Pro děti to byl velký zážitek a vůbec se jim nechtělo
odejít pryč!
Marie Mašláňová /překlad Jitka Kubištová/
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V úterý 25. února se děti z internátu i z družiny šly podívat do Mořského světa v Holešovicích. Tam
viděly nejrůznější mořské ryby, kraby, korály a další mořské živočichy. Největší atrakcí byli pro děti malí
žraloci, kteří ve volném moři dorůstají délky až 2,5 metru. V uzavřeném akváriu však byli velcí pouze
cca 80 cm. Děti si v rámci expozice mohly také ryby nakrmit či se podívat na film o životě mořských želv.
Všechny děti to moc bavilo a některé tam dokonce strávily skoro dvě hodiny! Poděkování také patří
Mořskému světu, který naší škole daroval obrovskou slevu na vstupném. Tímto jim moc děkujeme a těšíme
se na budoucí další návštěvu.
Jitka Kubištová, Ulicentrum
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Jazykový pobyt pro studenty Střední školy pro sluchově postižené v Praze - Radlicích
na střední škole pro neslyšící Mary Hare School v anglickém Newbury, spojený s návštěvou Londýna
ve dnech 19. - 23. listopadu 2019

Stejně jako předloni jsme zažádali o podporu studijního pobytu podáním projektu do grantového
programu „Cesta ke vzdělání 2019“. Cílem bylo zejména využití jazykových znalostí a dovedností nabytých
při výuce anglického jazyka na naší škole v praxi a umožnění reálné interakce s rodilými mluvčími anglického
jazyka ve Velké Británii.

Studenti dostali tak možnost se seznámit se systémem vzdělávání sluchově postižených ve Velké
Británii, vzájemně si vyměnit své zkušenosti s ostatními neslyšícími a nedoslýchavými studenty v přirozeném
studijním prostředí v cizině. Důležitá byla pro nás i vzájemná komunikace českých a anglických vrstevníků i
mimo studijní prostředí ve volném čase, společné sportovní aktivity, navazování vzájemných kontaktů a
zhlédnutí hlavních londýnských památek, o nichž se studenti učili při hodinách anglického jazyka.
Protože je anglický jazyk i náš maturitní předmět, považujeme tuto zkušenost za velmi přínosnou
pro studenty i jako velkou motivaci do studia anglického jazyka, jenž je pro mnohé z nich již třetím jazykem,
který se vedle českého jazyka a českého znakového jazyka učí.
Před dvěma lety jsme vyjeli navštívit střední školu pro neslyšící v anglickém Brightonu. Nyní jsme
pro změnu navázali kontakt s ředitelem školy pro neslyšící Mary Hare School v Newbury u Londýna, Peterem
Gale a zástupkyní za střední školu, Annou-Marií Martin. Tato škola sestává ze základní a střední školy
pro neslyšící děti a mládež ve věku od 5 do 19 let, a protože zde studují vrstevníci našich studentů, byla to
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vynikající příležitost pro naše sluchově postižené studenty se seznámit se stejně starými studenty v zahraničí
a procvičit si svoje znalosti anglického jazyka. Oproti bilingválnímu systému vzdělávání na naší škole je systém
vzdělávání na této škole orální, tudíž se zde během výuky nepoužívá britský znakový jazyk, avšak ve volném
čase během přestávek anebo na internátě ano.
Pobytu se zúčastnilo devět studentů a jako pedagogický doprovod jsme jely my dvě učitelky
anglického jazyka Kateřina Nováčková a já, Ivana Hay. Tam, kde to bylo potřeba, tlumočila Kateřina
z mluvené angličtiny do českého znakového jazyka a vice versa a já, neboť ovládám britský znakový jazyk (BSL
– British Sign Language), český znakový jazyk (ČZJ) a angličtinu, jsem tlumočila do/z těchto jazyků.
Ubytování nám škola v jejím areálu bohužel v rámci jejich legislativy nemohla nabídnout, a tak jsme si
zajistili ubytování v Newbury, v Pilgrims Guest House. Avšak aktivity konané ve škole společně s tamějšími
učiteli a studenty jsme měli zdarma a byl nám ve škole poskytnut i oběd, a po domluvě dokonce i odvoz a
přívoz školním autobusem do a ze školy.
Protože jsme získali pouze část grantové podpory, než jsme žádali, přispěli studenti do projektu i svojí
finanční spoluúčastí, abychom jej mohli uskutečnit. Též se nám podařilo získat část financí díky nadačnímu
programu v obchodním řetězci Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“, což nám hodně pomohlo v realizaci
této akce.
Během návštěvy školy pro neslyšící v Anglii naši studenti představili pro celou školu v klubovně svoji
prezentaci o České republice, naší škole, studijním oboru asistent zubního technika a situaci sluchově
postižených u nás v anglickém jazyce a mezinárodním znakovém systému. Vše jsem simultánně tlumočila do
BSL, a tak angličtí učitelé a studenti všemu rozuměli. Přivezli jsme na ukázku i naše tradiční české jídlo a pití,
anglicky psaného průvodce o naší zemi a hlavním městě Praze. Angličtí studenti i učitelé dostali prostor
se nás ptát, zajímalo je například, jak se našim studentům studuje, jaké jsou u nás podmínky ke studiu
sluchově postižených, apod. Studenti odpovídali, jak uměli v angličtině a mezinárodním znakovém systému.

Po návratu do Čech studenti zpracovali videoklip o pobytu v Anglii a nyní pracují i na prezentaci,
kterou ostatním studentům, žákům a pedagogům na naší škole představí. Studenti měli totiž za úkol připravit
si základní informace o každé ze zhlédnutých památek a v českém znakovém jazyce je prezentovat před onou
londýnskou památkou. Tak se naučili i něco z historie Londýna.
Studenti při hodinách českého jazyka též napsali referáty o studijním pobytu ve Velké Británii. Dostali
také úkol napsat po jednotlivcích nebo dvojicích deník z každého dne pobytu v Anglii, v českém i anglickém
jazyce.
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Památky, které jsme během návštěvy Londýna zhlédli, byly: Hyde park, kde jsme viděli dětské hřiště
věnované princezně Dianě, Kensington Palace, Albert’s Hall, London Eye, Houses of Parliament, Buckingham
Palace, National Gallery, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Tower Bridge, Tower of London, Westminster
Abbey.

Protože se střední škola Mary Hare nachází nedaleko městečka Newbury, tak jsme některé památky
navštívili i v Newbury. Viděli jsme zříceninu hradu Donnington Castle, byli jsme v Shaw House, což byla dříve
škola, dnes tato historická budova, která slouží jako komunitní centrum s muzeem o historii tohoto domu.
Dále jsme v Newbury viděli náměstí a muzeum o historii městečka Newbury a okolí.
Během dvou dní ve škole jsme byli provedeni paní zástupkyní a jimi vybranými anglickými studenty
po celém objektu školy, který sestává z druhého stupně ZŠ a SŠ. Studenti, kteří zde studují na střední škole, tu
pobývají na internátě. Aby nás nebylo mnoho, rozdělili jsme se do několika skupin, ve kterých jsme
navštěvovali právě probíhající hodiny a prohlíželi si, jak kampus vypadá.

Některé hodiny jsme měli společné, bylo-li místo, jako například dramatickou výchovu. Hráli jsme zde
s anglickými studenty tzv. „icebreaking games“, abychom se navzájem poznali, a pak různé pantomimické
etudy a cvičení. Všechny to bavilo.
Předměty, které jsme pak absolvovali ve skupinách, byly například angličtina, přírodní vědy, chemie,
fotografování, modelování, kosmetika, péče o zvířata, hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická
výchova… Jeden večer jsme měli společný sportovní program, a sice naši studenti hráli s anglickými studenty
basketbal.

12

Ve Velké Británii je systém vzdělávání sluchově postižených poskytován vlastně ve třech podobách,
a sice formou inkluze (dříve integrace) v běžných školách, dále formou speciálních tříd pro sluchově postižené
při běžných školách (tzv. deaf units), a konečně speciální školy pro sluchově postižené, jako je například naše
škola a stejně tak Mary Hare School for the Deaf.
Během pobytu v Londýně jsme navštívili i NDCS - National Deaf Children Society - organizaci, která se
věnuje podpoře sluchově postižených dětí a mládeže, organizuje různé aktivity pro tyto děti i jejich rodiče,
bojuje za lepší vzdělávací možnosti a rovnoprávný přístup k informacím a zaměstnání. Naši studenti se zde
mohli dozvědět o systému, který v UK funguje, když se narodí neslyšící dítě slyšícím nebo neslyšícím rodičům,
jaké akce a aktivity pro tyto děti a rodiče organizace pořádá. Taktéž jak podporuje neslyšící mládež při výběru
studia a zaměstnání, jejich možnosti (např. formou ATW čili Access To Work, kdy mají ze zákona v zaměstnání
nárok na bezplatné tlumočnické služby apod.) Studenti se ptali na vše, co je zajímalo – od tlumočnických
služeb, přepisovatelských služeb, rané péče apod. Mohli si tak udělat obrázek o situaci sluchově postižených
ve Velké Británii a porovnat ji se situací v České republice. Zaměstnancům školy (řediteli, zástupkyni) i
organizaci jsme rozdali fotografické publikace o Praze v anglickém jazyce a naše tradiční lázeňské oplatky.
Těchto akčně bohatých pár dní v Anglii uteklo rychlostí blesku a
než jsme se nadáli, už jsme byli na cestě domů. Pro mnohé studenty
z naší skupiny to byla dokonce i premiéra v letadle. Nyní už se vraceli
o něco klidnější, když věděli, jak to na letišti a v letadle chodí. Někteří si
díky tomuto studijnímu pobytu rozšířili svůj počet přátel na Facebooku
z Mary Hare School for the Deaf. Pro studenty byla hodně užitečná právě
možnost komunikace se svými anglickými vrstevníky, neboť si mohli
naživo procvičit své znalosti anglického jazyka, prohlédnout společně
celou školu, seznámit se s britským systémem školství a díky naší vlastní
prezentaci mohli vzájemně o tomtéž i diskutovat. Studenti mohli
každodenně okusit typická britská jídla a zažít jinou kulturu.
Navázané kontakty se našim studentům jen zúročí, neboť již nyní
je v plánu návštěva anglických studentů na naší škole, doufejme v tomto
roce.

Co se týče orálního přístupu na anglické škole; je přirozené, že tento vzdělávací přístup a systém více
vyhovuje těm studentům, kteří dobře odezírají a rozumí mluvenému jazyku, avšak i neslyšící studenti byli
fascinovaní možnostmi výběru oboru a tudíž i předměty, kterými Mary Hare disponuje. Měli tak možnost i
srovnání bilingválního přístupu vzdělávání (filozofie naší školy) s orálním a zakusit jej na vlastní kůži.
I v Londýně se naši studenti učili samostatnosti a využívání svých znalostí anglického jazyka, když byli
požádáni, aby se střídali ve „službě“ a hledali cestu k určité památce či místu.
Budeme moc rádi, když zůstaneme s touto školou v kontaktu a podaří se i jejich návštěva u nás. Moje
již druhá zkušenost s tímto projektem mne jen utvrdila v tom, že má smysl v takových projektech pokračovat
zejména již proto, že je angličtina naším maturitním předmětem a v budoucnu jej rádi opět s dalšími třídami
zopakujeme.
Text a foto: Mgr. et Bc. Ivana Hay, neslyšící učitelka AJ
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Dne 12. 2. 2020 se konal jednodenní odborný kurz v Ústí nad Labem na tamní střední odborné škole.
Kurz byl určen pro vybrané studenty všech středních zdravotnických škol oboru asistent zubního technika.
Měli jsme tu čest kurzu se zúčastnit. Z naší školy jeli dva studenti ze třetího ročníku a pedagogický doprovod
s tlumočnicí. Kurz vedl známý gnatolog János Makó z Maďarska. Cílem kurzu bylo prohloubit znalosti
z morfologie jednotlivých zubů a jejich funkce. Společně jsme hledali a zaznamenávali zvláštnosti každého
zubu, více jsme si prohloubili povědomí o fungování fisur na zubech a v mezičelistních vztazích. Pan Makó
nám doporučoval jednotlivé kroky, jak nejlépe postupovat při modelaci jednotlivých zubů. Odnesli jsme si
z kurzu spoustu poznámek, ale i modely a manuál s obrázky.
Andrea Krajčíková Kalců

Zdravíme všechny, od 14. do 15. ledna 2020 jsme se zúčastnili soutěže zubních techniků "Ústecký
den(t)" v Ústí nad Labem. Naši školu jsme reprezentovali my dva (Tomáš Dolejš a Jakub Kreuziger), dále tam
bylo 27 slyšících soutěžících studentů. Soutěž spočívala v kreslení a modelování. Na předních místech jsme se
neumístili. Po soutěži jsme si spolu se slyšícími zahráli bowling. Soutěž se konala jeden den, druhý den jsme
se zúčastnili vyhlášení výsledků. Zvlášť se vyhlašovaly výsledky za kreslení a zvlášť za modelování, další
vyhlášení bylo celkové umístění za kreslení i modelování. Nakonec byla vyhlášena nejlepší škola.
Překlad z ČZJ do ČJ: Pavla Bognerová
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Ve čtvrtek 27. 2. se uskutečnil tradiční masopustní karneval. I letos si děti v maskách zatancovaly,
vyfotily se s kamarády v podobných maskách, dováděly s balonky a pochutnaly si na koblihách od paní
kuchařek z naší jídelny. Novinkou byla tvorba společného plakátu, kde každá třída vytvořila jeho část a
promítnutí písně přeložené do znakového jazyka od paní učitelky Turkové. Letos se organizace karnevalu
panu učiteli Horákovi a jeho žákům povedla a děti si dopoledne užily.
Milada Konvalinová

Výstava trabantů
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Nové reportáže
Poprvé naši reportéři natáčeli samostatně své reportáže. Vznikla tak reportáž Vánoční beseda CDY.
V současné době připravujeme reportáž z návštěvy Mořského světa a ze školního karnevalu.

Hraná videa
Děti v MTD také natočily dvě krátká hraná videa Šlechetný policista a Zapomenuté dítě, která jsou
ke zhlédnutí ve školní televizi ve vestibulu školy i na webových a facebokových stránkách MTD.

Pochvala pro našeho moderátora
Pokud sledujete faerbook MTD, jistě jste si všimli úžasné pochvaly našemu moderátorovi, kterou
na své facebookové stránce zveřejnil režisér Zdeněk Zelenka. Pokud ne, tak se určitě podívejte.

Leoš Procházka
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Přání kolegů pro Káju Šikovou
Začátkem února měla naše kolegyně, Karolína Šiková
25. narozeniny. My, s dalšími kolegy ze školy, jí chceme popřát vše
nejlepší k těmto čtvrt století symbolizujícím narozeninám.
Hlavně Kájo, aby Tě práce s dětmi i nadále bavila a abys měla úspěch jak
při studiu, tak v práci.
Všechno nejlepší!
Milan Fritz /přeložila Jitka Kubištová/

 Ulicentrum ve spolupráce s knihovnou připravuje zábavnou únikovou hru pro děti na základní
škole. Už v březnu si ji žáci budou moct vyzkoušet!








Komentovanou prohlídku v Amazonu, která bude v průběhu dubna.
Kouzelnickou show (chystáme rovněž v průběhu dubna).
"Hmyzí" soutěž (bude na jaře).
Velikonoční prázdniny si užijeme od 9. do 13. dubna 2020.
V pátek 17. dubna 2020 se koná zápis prvňáků do základní školy.
Ve dnech 14. – 15. dubna 2020 proběhnou přijímací pohovory na SŠ.
Již také plánujeme Dětský den (1 . 6.), který letos bude opět organizovat Ulicentrum.
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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.
TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI V KALENDÁŘNÍM ROCE 2020.
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