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Milí čtenáři,
přinášíme Vám nové číslo Školního
zpravodaje. Informuje Vás o událostech v naší
škole v měsících březnu a dubnu 2022,
o kterých jste mi napsali a podělili se tak
s ostatními o své zážitky a fotografie.












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 2022.
Můj mail:







ladislav.dolezel@vymolova.cz
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Sbírka pro neslyšící z Ukrajiny
Korespondenční lístek
Pokus s fazolí II.
Diplom pro nejlepší čtenáře
Čtenářská dílna
Den zdraví
Aprílová kachna v Plzni
Velikonoce
Výtvarná činnost v VI.A
Mistrovství ČR v malé kopané
neslyšících žáků
Zprávy z družiny a internátu
Zahraniční návštěva na SŠ
Co nového v MTD?
Ocenění žáků ve výtvarné soutěži
Co plánujeme?

Invaze ruských vojsk na Ukrajinu dramaticky prohlubuje bezpečnostní i humanitární situaci
v této zemi. Ta se v důsledku vleklého ozbrojeného konfliktu na východě země potýká
s dlouhodobou humanitární krizí. I naše škola pomáhá především neslyšícím občanům Ukrajiny,
kteří byli nuceni opustit svoji zemi.
Zapojit se do materiální sbírky může každý. Jak se můžete zapojit?
Potřebujeme především trvanlivé potraviny: konzervy, paštiky, těstoviny, rýži, cukr, instantní
polévky, dětské přesnídávky, čaj. Dále zdravotnický materiál jako např. dezinfekce, obvazy, náplasti,
lékárničky, léky proti zánětům. Ukrajinci potřebují i hygienické a drogistické produkty, jako např.
zubní pasty, dámské hygienické potřeby, papírové ubrousky a kapesníky, toaletní papír,
antibakteriální gely.
Děkujeme všem, kteří se neslyšícím obyvatelům Ukrajiny v téhle nelehké době rozhodnou
pomoci se zajištěním základních životních potřeb.
Tomáš Bogner
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V hodině českého jazyka jsme si vysvětlili, co je to
korespondenční lístek a jak se píše. Každý žák si vyzkoušel
jeden vlastní napsat, doplnit ho vlastním obrázkem a v rámci
názornosti šly děti k poštovní schránce, aby věděly, kam se
kromě pošty také může vhodit. Korespondenční lístky
po několika dnech skutečně dorazily adresátce, která je
dětem zase zpět přinesla ukázat. Děti měly velkou radost, že
pošta správně funguje.
třída IV.A

V minulém čísle jsme sdíleli naše dojmy z pokusu s fazolí. Původní plán – názorně ukázat
dětem, jak fazole klíčí a co rostlina k životu potřebuje – pokračoval dál, neboť rostlina stále rostla,
kvetla a vytvořila lusky. Vzhledem k počasí jsme rostliny nemohli dát na záhonek, ale i v kelímku
za oknem se nám podařilo, že lusky dozrály a my tak máme i úrodu – vlastnoručně vypěstované
fazole.
třída IV.A
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Jeden celý školní rok jsme spolupracovali se studentkou pedagogické fakulty Veronikou
Veitovou, která pro žáky upravila knihu O včelích medvídcích. Přečetli jsme 26 kapitol, vyplnili
všechny pracovní listy, vzniklo video podle dvou příběhů i překrásná fotokniha, která je k dispozici
ve školní knihovně. Jedna kapitola byla doplněna o video s uměleckým tlumočením titulní písně.
Autorka této upravené verze pro děti se s nimi přišla osobně rozloučit, zeptat se, jak se jim kniha
líbila a rozdala dětem diplom za odměnu.
třída IV.A

Dne 6. dubna v knihovně Ulita proběhla čtenářská dílna pro neslyšící děti. Děti pracovaly
s knihou Harry Potter a Kámen mudrců.
Lektorka měla pro děti přichystané nejrůznější zábavné aktivity a také kvíz, který prověřil
jejich čtenářské dovednosti. Nechyběla ani pozitivní motivace ke čtení.
Kateřina Jiráková
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V pondělí 21. března jsme společně s vychovatelkou Marií Mašláňovou a dětmi z internátu
vyrazili na akci s názvem Den zdraví, která se odehrávala poblíž stanice metra Hůrka ve venkovních
stáncích.
Děti se dozvěděly, jak správně postupovat při čištění zubů. Nejprve si péči o chrup zkoušely
na modelech zubů – měly ukázat, jak si čistí zuby ony samy a následně se jim dostalo rad, co
vylepšit, co vůbec nedělat atd. Následně byly dětem ukázány různé druhy zubních past, např. pasty
proti zánětům dásní, bělící pasty a také zubní nitě. Děti si mohly některé věci odnést s sebou
na internát, což samozřejmě neodmítly.
Pro děti byl také připraven pokus, který měl ukázat, jak na zubní sklovinu působí různé
tekutiny a nápoje. Do sklenic naplněných colou, kávou, vodou a octem byla ponořena vejce jako
zástupci zubů. Mají totiž podobný povrch. S vejcem ponořeným ve vodě se nic nestalo, ale na vejci
ponořeném do coly jsme již pozorovaly mírné ztmavnutí a změknutí. Vejce ponořené do kávy
ztmavlo úplně. Ocet dokonce povrch vejce naleptal tak, že bylo úplně měkké. Celý pokus
samozřejmě vyhrála voda, která byla k vejci, a tudíž i k zubu, nejšetrnější.
U tématu zdravých a škodlivých věcí pro zuby jsme ještě chvíli zůstali. Dozvěděli jsme se opravdu
zajímavé věci. Tekutiny jako voda, mléko nebo káva nejsou pro zuby škodlivé, nejvíce je kazí alkohol
nebo čistá pomerančová šťáva.
Dalším úkolem dětí bylo na magnetické tabuli roztřídit obrázky potravin a nápojů podle
toho, zda zubům škodí či zda jim naopak prospívají. Po zdárném dokončení tohoto úkolu jsme ještě
zhlédli krátké divadelní představení na téma péče o chrup. Děti si také mohly zkusit jezdit nahoru a
dolů na zubařském křesle, což se jim samozřejmě velmi líbilo.
Cílem této akce bylo děti pozitivně motivovat k tomu, aby měly na paměti své zdraví a
pečovaly o ně, což se myslím povedlo.
Jiří Kolíska /překlad Kateřina Jiráková
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Ve čtvrtek 7. dubna 2022 proběhla v Plzni plavecká soutěž s názvem Aprílová kachna, kterou
organizovala plzeňská škola pro sluchově postižené. Naši školu reprezentovali Mirek Kamrla, Tereza
Klímová, Maxim Kulda, Xavier Kulda, Samuel Pavelka, Bohdan Slomchynskyi a Laura Zúdorová.
Bohdan všechny úchvátil svými plaveckými výkony a získal krásné 2. místo, k prvnímu místu mu
chybělo pár milisekund! Všichni účastníci dostali drobný dárek a budeme se těšit opět na další
plavecký závod.
Tomáš Bogner
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Na Velikonoce jsme se ve IV.A třídě připravili již tradičně zasetím osení. Novinkou však letos
byly keramické misky, které si děti vlastnoručně vyrobily v naší keramické dílně. Veselé Velikonoce
pak popřáli a miskami s osením radost udělali také širšímu vedení školy.
třída IV.A

Po dlouhé době, kdy kvůli restrikcím
nemohly studentky vysoké školy chodit do tříd,
u nás opět probíhají praxe. Studentky se rády
zapojily do výuky.
Milada Konvalinová, třída IV.A
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Dne 25. 4. žáci VI.C dokončili
společnou práci "Strašidelný hrad". Při
výrobě uplatnili základní znalosti
geometrie, vlastivědy i vlastní fantazii.

V dubnu také žáci VI.C v rámci výtvarné výchovy kreslili vlastní portrét dle osové
souměrnosti. Práce je velmi bavila a užili si u ní spoustu legrace.

Michal Vojtěch
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V sobotu 23. dubna se žáci z naší školy zúčastnili Mistrovství ČR v malé kopané neslyšících
žáků za tým I. PSKN. Turnaj se konal v Praze. Soutěže se zúčastnily celkem tři týmy: I. PSKN Praha,
BSKN České Budějovice a SSK Vítkovice.
Našemu týmu se podařilo v prvním kole s přehledem vyhrát. Tým tvořili žáci naší školy:
Miroslav Kamrla, Samuel Pavelka, Karel Červeňák, Maxim Kulda, Xavier Kulda a další hráči z jiných
škol. Dva hráči z našeho týmu, Šimon Havlíček a Tomáš Muntan, navíc také hostovali v týmu
protihráčů. Nejlepším brankářem zápasu se stal Karel Červeňák, což všechny velmi příjemně
překvapilo.
Další, tentokrát juniorské mistrovství ČR v malé kopané, se uskuteční 21. května v Ostravě, a
i pro tento turnaj budou vybráni hráči z naší školy.
Jiří Kolíska/ překlad Kateřina Jiráková
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V úterý 19. dubna jsme se s dětmi zúčastnili akce, která se koná vždy jednou za měsíc
v klubu neslyšících v ČUN, tedy výtvarné dílny pro děti pod vedením Ivany Hay.
Děti společně vytvářely jeden veliký obraz na téma jaro. Měly za úkol různě obtiskávat ruce a
ťupat prsty. Vznikly tak různé motivy spojené s jarem, např. motýli, květiny nebo různý hmyz.
Dětem se akce moc líbila, mimo jiné se potkaly s dalšími kamarády ze školy v Holečkově ulici
a seznámily se také s neslyšícími dětmi z Ukrajiny. Byla to velmi příjemná akce.
Marie Mašláňová/ překlad Kateřina Jiráková
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Turnaj 4 v řadě
Na internátu jsme s dětmi uspořádali turnaj ve hře „4 v řadě“, což je vlastně taková
modifikovaná verze piškvorek, kdy jsou do dřevěné desky s kulatými otvory vhazovány modré a
zelené žetony. Hraje se ve dvojicích a cílem je vytvořit vodorovně, svisle nebo úhlopříčně řadu 4
žetonů jako první.
Soutěže se zúčastnili mladší i starší děti. Všechny turnaj moc bavil. Nakonec se
na třetím místě umístil Marek Kima, na druhém Lucián Štrbák a celou soutěž vyhrál Karel Červeňák.
Gratulujeme!
Marie Mašláňová/ překlad Kateřina Jiráková

Kufr
Pro děti na internátu jsem uspořádala soutěž Kufr, která vychází ze stejnojmenného
televizního pořadu vysílaného v devadesátých a nultých letech. Pořad mě vždy velmi bavil, rozhodla
jsem se tedy, že něco takového udělám i pro děti.
Děti se rozdělily na dvě skupiny a měly za úkol pantomimou předvést obrázky, které jsem jim
ukazovala. Ale pozor, nesměly použít přesný znak nebo vysvětlovat ve znakovém jazyce. Opravdu
muselo jít o pantomimu. Ostatní museli hádat. Časový limit byl 5 minut a skupina, která za tento čas
uhodla více obrázků, vyhrála.
Dětem to opravdu moc pěkně šlo, dokázaly velmi trefně a vtipně předvádět různé činnosti,
zvířata, věci nebo osoby. Byly v pantomimě opravdu šikovné!
Marie Mašláňová/ překlad Kateřina Jiráková
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Dále ještě přinášíme fotodokumentaci Marie Mašláňové z dalších sportovních, výtvarných, vzdělávacích nebo venkovních aktivit z bohatého programu ŠD a internátu.

Turnaj v pétanque
S dětmi z internátu jsme uspořádali turnaj ve hře pétanque. Děti se s touto hrou setkaly
vůbec poprvé. Cílem hry je vrhat barevné koule tak, aby se dostaly co nejblíže k malé kuličce
umístěné
na hřišti. Čí koule se dostane nejblíž malé kuličce, ten zvítězí.
A jak turnaj nakonec dopadl? Vítězem se stal Mirek Kamrla, na druhém místě skončil
Christian Štrbák a na třetím Karel Červeňák. Hra děti moc bavila, určitě tedy v budoucnu
uspořádáme další turnaj v pétanque.
Milan Fritz/ překlad Kateřina Jiráková
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Výlet do zábavního parku
Dne 2. března bylo venku ošklivo a déšť, proto jsme se rozhodli, že se vypravíme do velkého
zábavního parku, herny Super Land, která se nachází nedaleko Nových Butovic.
Děti s nadšením vyzkoušely všemožné atrakce: věže, skluzavky, překážky, basketbal, boby
nebo různé lezení. Děti byly nadšené a samozřejmě by tam rády zašly znovu. Tak možná zase až
bude špatné počasí.
Milan Fritz/ překlad Kateřina Jiráková

Pálení čarodějnic
Dne 27. dubna proběhla akce spojená s oslavou pálení čarodějnic, které se zúčastnily děti
z družiny a internátu. Na programu bylo mnoho her a soutěží. Jednou z nich bylo stavění příbytku
pro čarodějnice. Děti se rozdělily do dvou skupin. Každá měla za úkol v lese postavit malý domeček,
ve kterém by čarodějnice mohla bydlet.
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pokračování Pálení čarodějnic

V další soutěži hrál každý sám za sebe. Soutěž se jmenovala Medvěd a
děti měly za úkol držet se pevně rukama i nohama kmene stromu. Kdo se udrží
nejdéle, ten vyhrává – nejlepší čas měl Samuel Pavelka, hned za ním Bohdan
Slomchynskyi a jako třetí Filip Nevezi.
Další soutěž byla opět individuální. Spočívala ve strefování se dřevem
do kmene stromu. V té zvítězili Karel Červeňák a Jackson Černý, na 2. místě
skončili Tobiáš Rakušan a Světlana Siváková a jako 3. se umístili Ria Martínková,
Kamila Paratysová, Milan Szabó, Bohdan Slomchynskyi, Filip Nevezi a Toník
Kolařík.

Poslední soutěž byla o nejkrásnější kostým čarodějnice. Nejlepší
kostýmy měli Kamila Paratysová a Marek Kima, druhý nejlepší Ria Martínková a
Tobiáš Rakušan s třetí nejlepší Toník Kolařík a Filip Nevezi.

Celé soutěžní odpoledne jsme s dětmi zakončili opékáním buřtů
na ohni. Počasí sice nebylo slunečné, ale to nevadilo, protože mraky
podtrhly tajemnou čarodějnickou atmosféru.

Milan Fritz/ překlad Kateřina Jiráková
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Návštěva Američanky Vesty Dee Sauter v naší škole
Dne 6. dubna 2022 navštívila naši školu paní z Ameriky, která kdysi strávila nějaký čas u nás
v ČR. Její zásluhou se v naší komunitě hodně změnilo, nyní jsou mnohem lepší podmínky. Hodně nás
podpořila, naši identitu, a že máme být hrdí na svůj znakový jazyk.
Ta paní se jmenuje Vesta Dee Sauter, narodila se jako slyšící neslyšícím rodičům. Časem
ohluchla. V klubovně nám vyprávěla o životě v Americe a o náboženství. Vesta byla tady v ČR
od roku 1996 do 2006, tedy 10 let. Hodně věcí se změnilo, zlepšily se podmínky pro naši komunitu,
např. vznikl nový obor na FFUK Čeština v komunikaci neslyšících a také organizace Pevnost (kurzy
ČZJ). Dále se u nás začali zaměstnávat neslyšící učitelé a asistenti. Navštívila nás nejen Vesta, ale i
dva muži, také z Ameriky. Jeden z nich založil 5 kostelů pro neslyšící v Americe a navštívil 35 států
v rámci misionářské mise podporující neslyšící.

zpráva převzata z ULITOVIN 4/2022

16

Leoš Procházka

FOH 2021
Všechna videa z festivalu Oty Hofmana jsou již ke zhlédnutí na facebookových a webových
stránkách MTD. Vedle 23 rozhovorů se zde zájemci mohou podívat i na 5 festivalových deníků a 2
reportáže, které byly odvysílány ve Zprávičkách na ČT:D. Na závěr jsme ještě přidali krátký sestřih
„Ohlédnutí MTD za FOH 2021“.

Kroužek MTD
Internátní děti natočily další dvě zábavná krátká hraná videa v režii Karla Červeňáka „Lupič“ a
„Zvíře“. Režisér do natáčení zapojil nejen nejmladší internátní děti, ale i herecky zdatnou dvojici
vychovatelů.

Připravujeme:
Speciál Zprávičky
Dramaturgie ČT:D nás oslovila ohledně natáčení. Mělo by se
jednat o Speciál Zpráviček, ve kterém se postupně představují dětské
štáby vytvářející reportáže pro tento pořad.

Reportáže z Deaflympiády
Ve spolupráci s Jiřím Kolískou bychom rádi přiblížili
našim divákům události z Deaflympiády konané v Brazílii ve
dnech 1. - 15. května 2022.
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Naše děti se pod vedením pedagožky Ivany Hay zúčastnily virtuální části celostátní přehlídky
výtvarných prací Národního kola mezinárodního bienále figurální tvorby dětí a mládeže, z níž si
odnesly krásné CENY ODBORNÉ POROTY.

Do soutěže české sekce INSEA (International Society for Education through Art) byly zaslány
v rámci spin off výzvy Figura 2.0 výtvarné práce digitální povahy. Z různých škol sem byly zasílány
digitální fotografie, digitální koláže, videa, gify, ale i konceptuální projekty. Hlavní část bienále, tedy
hmotné práce, byly vystaveny v podkroví Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci. Na
rozdíl od hlavní výstavy není virtuální přehlídka nijak časově omezena. Slavnostní vyhlášení
oceněných účastníků a účastnic s doprovodným programem se uskutečnilo na konci března.
Slovo pedagožky Ivany Hay:
Jsem neslyšící učitelkou neslyšících dětí na základní škole v Praze-Radlicích. Dříve jsem děti vyučovala
výtvarnou výchovu, letos je vyučuji anglický jazyk. Naším přáním je společně vycestovat a navštívit anglickou
školu pro neslyšící, což jsem již v minulosti dvakrát podnikla s naší střední školou. S dětmi jsme probírali, jak
se slovo NESLYŠÍCÍ překládá do různých jazyků, s tím, že v angličtině je skutečně hodně populární. Protože
jsem narazila na tuto soutěž a zrovna jsme měli kvůli době covidové ve třídě jen tři kluky, vymýšleli jsme, jak
svým tělem vyjádřit nejvýstižněji naše téma. Vzhledem k tomu, že se dal zaslat i videoklip, bylo možné do něj
inkorporovat i znaky z českého znakového jazyka. Tak vznikl náš vlastně zábavně pojatý projekt, kdy kluci
vzájemně vymýšleli, jak ze svých těl/figur sestavit slovo DEAF a pro (nejen slyšící) publikum v českém
znakovém jazyce slovo NESLYŠÍCÍ zaznakovat – viz klip. Poslední fotografie ukazuje vlastně sekvenci, jak se
slovo NESLYŠÍCÍ znakuje a to tak, že každý z chlapců znakuje jinou část znaku. Kluky námět figury zaujal a
myslím, že byli výsledkem překvapeni a spokojeni se svou prací, zejména proto, že se během ní mohli pobavit
a popustit uzdu své fantazii a kreativitě v oblasti daného tématu.
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VIDEO
Tomáš Munťan, Miroslav Kamrla,
D E A F. To jsme my, NESLYŠÍCÍ.
(IX. tř. ZŠ)

Šimon

Havlíček:

KOLÁŽ
Miroslav Kamrla, Tomáš Munťan, Šimon
Havlíček: D E A F. To jsme my, NESLYŠÍCÍ.
(IX. tř. ZŠ)

Jakub Černý, Xavier Kulda, Amálie Lomská, Maxim Kulda, Tereza Klímová,
Samuel Pavelka: Co člověk, to jméno (video a koláž fotografií)
(V. a VII. třída ZŠ)

Slovo pedagožky Ivany Hay:
Když jsem děti informovala o této soutěži, byly nadšené hlavně proto, že by chtěly vyhrát fotoaparát
a dělat s ním ve škole další projekty. Protože byla tématem figura, přemýšlely o tom, jak zvěčnit netradičně i
svoji „maličkost“, osobnost, tělo, figuru, pohyb, naše já. Co je netradiční? Ve společnosti kolem nás je tradiční
a běžné, když se píšeme a slovně nazýváme osobními vlastními jmény. Jak je to ale v jazyce znakovém?
Ovšemže i Neslyšící mají svá osobní vlastní jména. Avšak jsou to znaková jména, jména, která dostanou
během svého života na základě podobnosti, povahy, dědičnosti, podle tradice atd. Pojďme se podívat, jak se
„nazývají“ naše mladé a kreativní osobnosti!

Práce našich dětí ve formě videí a fotokoláží na virtuální přehlídce FIGURA 2.0 můžete zhlédnout
zde: https://www.insea.cz/virtualni-bienale
Text a foto: Ivana Hay
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 Dne 13. května 2022 od 10:00 do 15:00 hodin proběhne zápis do mateřské školy.
 V Ulicentru chystáme program ke Dni dětí v prvním červnovém týdnu. Můžete se těšit na spoustu
zábavných her a soutěží!
 V květnu by se také měl uskutečnit interaktivní preventivní workshop pro střední školu na téma
šikana pořádaný organizací Život bez závislostí.
 Dále jsou na programu další čtenářské dílny pro neslyšící děti i děti z logopedických tříd.
 Ve dnech 22. až 25. června naše škola pořádá již 57. ročník Celostátních sportovních her sluchově
postiženého žactva.
 Poslední červnový týden vyjde poslední Školní zpravodaj v tomto školním roce o událostech
v měsících květen a červen 2022.
 Ve čtvrtek 30. června čeká žáky závěrečné vysvědčení.

CELOSTÁTNÍ
SPORTOVNÍ HRY
SLUCHOVĚ
POSTIŽENÉHO
ŽACTVA
22. – 25. 6.

2022

PRAHA
20

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
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