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1. CUKRÁŘI
kurzy  karamelu, 
čokolády, 
vyřezávání ovoce a 
zeleniny, příprava 
pro domácí i 
mezinárodní 
soutěže

2. KUCHAŘI
kuchařská 
avantgarda na 
vašem stole, kurz 
studené kuchyně: 
předkrmy ze syro-
vých ryb
a mušlí

3. TRUHLÁŘ
řezbářský kurz na 
odborném
pracovišti řezbáře

4. GRAFIK
odborné stáže v 
Citygraph, 
sociální podnik, 
týden
v Artičoku:
přednáška
a workshopy 
(klasické grafické 
techniky, malby, 
kresby, alternativní 
přístup ke grafice, 
semináře z oblasti 
grafického designu, 
setkávání s 
osobnostmi oboru 

5. PEDAGOG
odborné stáže do 
zařízení
alternativního 
školství 
(Montessori, 
Waldorfská škola, 
Jenská škola). 
Návštěva 
odborných 
pracovišť OSPOD, 
Dětské krizové 
centrum, Středisko 
výchovné péče, 
Domovy pro osoby 
se zdravotním
postižením, 
Domovy seniorů, 
Azylové domy. 
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EDITORIAL

Milé čtenářky a vážení čtenáři.

Letošní školní rok se nachýlil ke svému konci 
a já jsem velmi ráda, že jste znovu otevřeli náš 
zpravodaj. Přináší výběr z mnoha akcí, které jsme 
na různých úsecích škol a zařízení realizovali           
ve druhém čtvrtletí tohoto roku. Ohlédneme se i za 
projekty, které nám pomáhají zdokonalovat kvalitu 
výuky, potěšíme se s dosaženými úspěchy žáků          
a studentů, které získali v různých dovednostních 
oborech, uměleckých i sportovních soutěžích                
a nabídneme nové aktuální informace. 

Na místě je poděkovat mým kolegům, kteří svou práci 
dělají hlavně srdcem. Zvláště pak děkuji těm, kteří 
ve svém volném čase pracují na textech pro tento 
zpravodaj, který je určen všem. Široká veřejnost se 
tak Může seznámit s možnostmi a úrovní vzdělávání 
na naší škole, ale i s volnočasovými aktivitami 
našich žáků a se službami, které nabízíme více jak 
25 let.

Jsem hrdá na všechny naše žáky, kteří úspěšně 
ukončili studium na našich středních školách. Ráda 
veřejně tímto děkuji našemu žákovi oboru grafik, 
který je již v tomto čase studentem Užité fotografie 
na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara na 
Západočeské univerzitě v Plzni - Ondřej Holubec. 
Od vzniku časopisu stojí za jeho grafikou a jistě jste 
si všimli, že toto číslo má i nový kabát, odborníci 
říkají „layout“. Nový vizuál je jeho zásluha.                                 
V příštím čísle se s ním seznámíte blíže, neboť s ním 
připravujeme rozhovor.

Letos budeme mít také první absolventy jedinečného 
oboru VOŠ – Tlumočnictví českého znakového 
jazyka. Podařila se nám navázat i skvělá spolupráce 
s vedením UHK, katedrou speciální pedagogiky pod 
vedením Mgr. Zuzany Truhlářové, Ph.D. Díky jejímu 
pochopení jsme propojili obor VOŠ se studiem na 
této univerzitě. Naši studenti tímto krokem získají 
ucelenou kvalifikaci pro práci tlumočníka  nejenom 
v pedagogické, ale i sociální oblasti. 

Naše  spolupráce nekončí, neboť máme ještě další 
zajímavé plány. 

Opět jsme se v tomto školním roce zapojili                     
do mnoha vzdělanostních projektů, kterým                                
je třeba APIV (podpora žáků s těžkým sluchovým 
a komunikačním handicapem), šablony pro MŠ, 
ZŠ, SŠ a VOŠ a také pokračujeme v mezinárodním 
projektu SPREADTHESIGN, který má dnes již 
29 zahraničních partnerů. Ve všech projektech 
můžeme realizovat další aktivity navazující na 
naše ŠVP a jsou určeny pro klienty poradenského 
pracoviště CKOP, naše děti, žáky a studenty.   

S podporou zřizovatele, kterým je kraj, zástupci 
pedagogů vyjeli na stáž do zahraničí, tentokrát             
do Finska, kde hledali inspiraci a návod, jak zlepšit 
naši výuku i služby. Již dnes připravujeme systémový 
projekt, ve kterém chceme uplatnit poznatky ze 
zahraničí a propojit je s našimi zkušenostmi. 

Našemu jedinečnému divadlu evropského formátu 
se dostalo velkého ocenění. Jeho malí i větší umělci 
vystoupili se třemi etudami v zahajovacím programu 
týdenních festivalových ozvěn Febiofestu. Pozvání 
obdrželi od prezidenta festivalu, režiséra Fero 
Feniče.    

Naši mladí budoucí cukráři a kuchaři se ani letos 
neztratili na mezinárodní přehlídce GASTRO 
Hradec Vitana Cup  2019 a v silné konkurenci získali 
dvě zlaté medaile. Přidali i cenu absolutního vítěze 
ve své kategorii.

Vážení čtenáři, věřím, že si při čtení obsahu tohoto 
čísla odpočinete a věřím, že i oceníte snažení, 
úspěchy a aktivity od našich nejmenších dětí                  
z mateřských škol až po maturanty. Nám všem přeji 
klidné a krásné léto. Těším se s vámi na viděnou.  
                                                                        Iva Rindová
                                               ředitelka komplexu škol
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Těšíme se na první absolventy!
Absolutorium proběhne 24. – 26. června
 
Jsme tady již tři roky a letos v červnu poprvé 
proběhnou závěrečné zkoušky. K absolutoriu 
se připravuje osm studentek. Některé z nich                
se přihlásily na VOŠ s předchozí tlumočnickou 
zkušeností a některé z nich se seznámily s českým 
znakovým jazykem a s tlumočením až u nás.         
Už teď jsme hrdí na jejich úspěchy a ohromný kus 
cesty, který za poslední tři roky ušly! 

Máme radost, že budeme moci poprvé naplnit cíl 
naší VOŠ: V České republice bude více kvalitních 
tlumočníků!
                                         Tim Curry M.S., vedoucí VOŠ

Zájemcům o studium nabízíme 
možnost získat BAKALÁŘSKÝ TITUL 

Vyšší odborná škola program Tlumočnictví 
českého znakového jazyka v Hradci Králové 
nabízí možnost bakalářského studia

VOŠ spolupracuje s Univerzitou Hradec Králové 
(UHK). Studenti mají možnost současn se studiem 
programu Tlumočnictví českého znakového 
jazyka studovat bakalářský studijní program 
speciální pedagogika, obor Výchovná práce 
ve speciálních zařízeních. Jedná se o studium                 
v kombinované formě. 

Rozvrh VOŠ bude uzpůsoben tak, aby studenti 
mohli navštěvovat obě školy. Tato spolupráce 
zajistí absolventům jak profesní vybavenost pro 
práci tlumočníka českého znakového jazyka, tak 
bakalářský titul.

Studentům bez předchozí zkušenosti s oblastí 
speciální pedagogiky doporučujeme absolvování 
prvního ročníku VOŠ, kde budou také vyučovány 
předměty orientované na pedagogiku, a následně 
přihlášení do 1. ročníku bakalářského programu 
na UHK. 

Pro více informací pište na vos@neslhk.com.  

                                      Tim Curry M.S., vedoucí VOŠ

Vzdělávací program
Tlumočnictví českého znakového jazyka
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Centrum vzniklo při škole Štefánikova v září 2018 
za podpory vedení Královéhradeckého kraje, 
zřizovatele školy. Vzniklo na základě potřeb lidí 
s vadami sluchu, především lidí neslyšících, kteří 
se v rámci svého každodenního života setkávají    
s komunikační bariérou. 

Cílem naší služby je umožnit osobám se sluchovým 
postižením plnohodnotnou komunikaci                             
v českém znakovém jazyce a různých formách 
komunikačních systémů. Poskytujeme kvalitní   a 
profesionální službu, která zajistí plnohodnotnou 
účast všech našich klientů na jednáních se 
slyšícími účastníky komunikace v nepříznivých 
sociálních situací. 

Tlumočnická služba je poskytována ambulantní 
a terénní formou. 

a) Ambulantní služba je poskytovaná                   
v prostorách organizace, nabízíme telefonické 
vyřízení osobních záležitostí, pomoc při 
vyplňování formulářů, přetlumočení tištěných 
textů apod.
b) Terénní služba je poskytována na území 
Královéhradeckého kraje, tlumočení probíhá na 
různých místech, např.: lékař, banka, škola, úřad 
aj.

Více informací a kontakty naleznete na webových 
stránkách www.chcitlumocnika.cz
                                                                 
Věra Beranová, vedoucí Centra tlumočnických   
služeb

Tlumočnická služba je poskytována bezplatně

http://www.chcitlumocnika.cz
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Začátkem měsíce dubna se dva zástupci naší školy 
(ředitelka a pedagog základní školy) zúčastnili 
krátkodobé stáže určené pedagogům. Na stáž 
odjeli vždy dva zástupci školy na území 
Královéhradeckého kraje. Celkem se 
jednalo o dvacet škol.

Stáž byla krátkodobá, ale velmi 
zajímavá a podnětná. Většinu 
času jsme trávili v Helsinkách a 
blízkém okolí. Díky výborným 
průvodcům a bohatému, 
přesně danému programu 
jsme vyměřený čas využili 
na maximum. Zajímavá byla 
třeba přednáška na téma „Finský 
vzdělávací systém, kterou vedla paní 
Eeva Penttilä, expertka na všeobecné 
vzdělávání ve Finsku.

Při stáži jsme navštívili Střední školu Ressu Lukio 
(pro žáky 16 - 18 let) v Helsinkách, základní       

školu Suutarinkylän Peruskoulu (žáci ve věku    7 
- 12 let) v Helsinkách a střední odbornou školu 
Omnia (věk studentů 16+) v Espoo. Návštěvy 

byly pro české pedagogy velmi zajímavé 
a inspirující. Například v Omn

ii                                                     se nevzdělávají 
pouze žáci v rámci odborného 

vzdělávání, ale nabízejí spoustu 
rekvalifikačních kurzů, kurzů 
pro cizince, ale také kurzů pro 
amatérské nadšence.

Finské školství nám nabízí    
spoustu zajímavých inovací, 

které by bylo dobré zavést a 
prosadit i v našem školství. Myšlenka 

vzdělávání   ve Finsku je nám v mnoha 
ohledech velmi blízká, dokonce by se dalo 

říci, že některé finské aspekty již v naší škole delší 
dobu běžně aplikujeme nebo jsme  v přípravě na 
jejich aplikaci.                                     
                                                    Mgr. Vlaďka Lišková

Podnětná stáž ve Finsku

Uskutečnila se pod patronací Mgr. Martiny Berdychové,
náměstkyně hejtmana KHK
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Centrum rané péče
Téma: Jak optimálně podporovat dítě v raném 
období? Jak ho vhodně stimulovat a na co 
se zaměřit při výživě, aby naše miminko - a 
důsledkem toho i my - bylo spokojené a v pohodě? 

Těmto tématům jsme se společně s rodiči a 
zkušenou dulou paní Voráčkovou věnovali 
o březnovém víkendu. Jednalo se o setkání                        
s mnoha užitečnými informacemi, jak pro rodiče, 
tak i miminka. Paní Voráčková je empatická            
a má dlouholeté zkušenosti s před i poporodní 
podporou miminek i maminek. A my už víme, že 
na toto téma nebylo naše setkání s ní poslední. 
Už teď se těšíme na další téma: masáže miminek.                                                                    
               

                               
Speciálně pedagogické centrum

Ctíme literu zákona, ale také náš odborný 
zájem, a navštěvujeme děti a žáky se sluchovým 
postižením, které jsou rozmístěny ve školách 
HVP po celém širokém KHK, a někdy i dále                             
v sousedních krajích. Poskytujeme školám nejen 
metodickou podporu při vzdělávání, ale také 
průběžně monitorujeme kvalitu vzdělávání 
v HVP, které jsou naši klienti vystaveni.  Naše 
výjezdy by nebyly možné bez našeho krásného 
nového automobilu, které naše Centrum Duháček 
získalo z finanční podpory KHK. 
   Moc děkujeme, že nám zřizovatel pomáhá 
dostát povinnostem vůči našim klientům se SP. 
Připojujeme foto z výjezdu do ZŠ a MŠ Lánov. 

Mgr. Martina Šmídová, psycholog a vedoucí        
centra 

Centrum komplexní odborné péče Duháček

 Výjezd do ZŠ a MŠ Lánov

Již 24 let poskytujeme dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
a jejich rodičům komplexní služby včetně rané péče
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Proč zvolit pro své sluchově postižené dítě 
mateřskou školu Štefánikova v Hradci Králové

Základní filosofií a cílem mateřské školy 
(primárně zřízené pro děti s vadami sluchu) 
je výchovné působení na malého človíčka tak, 
aby se z něho i přes jeho handicap vbrzku stalo 
radostné komunikující dítě, které porozumí 
světu, jež ho obklopuje, porozumí lidem v jeho 
nejbližším okolí a bude schopné plnohodnotné 
obousměrné komunikace. 

Dále se jedná o spokojené spolupracující rodiče, 
kteří se těší z pokroku svých ratolestí a podporují 
je na jejich cestě za objevy. 

Mateřská škola Štefánikova na sto procent 
respektuje individuální potřeby a aktuální 
možnosti dítěte se sluchovým postižením. Jen tak 
je schopna všem dětem poskytnout maximum 
podnětů pro jejich rozvoj. 
Proto má také dvojí zaměření:

            1. Věnuje se dětem nedoslýchavým, uživatelům 
sluchadel a kochleárních implantátů. Do této 
skupiny jsou zahrnovány děti, které primárně 
využívají ke komunikaci český mluvený jazyk 
a jsou schopné audioorální metodou vnímat a 
osvojovat si veškeré poznatky a dovednosti. 

   2. Věnuje se dětem s velmi těžkými vadami 
sluchu, pro jejichž plnohodnotný psychosociální 
rozvoj přiměřený věku nestačí jen pouhé 
využívání zbytků sluchu. U těchto dětí se nám 
velmi osvědčilo bilingvální vzdělávání. Děti 
primárně komunikují českým znakovým jazykem 
a český jazyk ve své psané a mluvené formě se 
učí jako jazyk druhý.  V českém znakovém jazyce 
probíhá obousměrná bezbariérová komunikace, 
děti si rozšiřují své poznatky o okolním světě. 

Při osvojování jazykových kompetencí v jazyku 
většinové společnosti, tj. českém jazyku se 
speciální pedaogové – logopedi zaměřují zejména 
na rozvoj globálního čtení, výcvik v odezírání, 
rozvoj sluchového vnímání, rozvoj pasivní i 
aktivní pojmové zásoby a zpřesňování artikulace. 
Dle našich dlouholetých zkušeností můžeme 
konstatovat, že takto vzdělávaní kluci a děvčátka 
vyrůstají v šikovné, sebevědomé a zodpovědné 
děti, které se svými znalostmi vyrovnají s lyšícím 
vrstevníkům = intaktní populaci a nejednou je              
i předčí!!! 

Osvojování si výše zmíněných jazykových 
systémů není cílem působení mateřské školy, 
ale prostředkem, který dětem umožní objevovat 
svět.

Mateřská škola je vyhledávaná nejen rodiči 
sluchově postižených dětí z Královéhradeckého 
kraje, ale i rodiči mimo tuto spádovou oblast.  
Školu si vybírají také rodiče dětí z Pardubického  
a Středočeského kraje, občas i z jiných regionů. 
Pro sluchově postižené děti, které nemohou 
rodiče denně dovážet, jsme před deseti lety 
vybudovali v České republice ojedinělé ubytování 
v bytech „Jablíčko“, které se těší velké oblibě 
jak u dětí, tak u rodičů a pedagogů. Tyto byty 
nahradily „velkokapacitní internát“ příjemnými 
malebnými byty rodinného typu ve městě,v nichž 
vychovatelé vytvářejí pro děti prostředí co nejvíce 
podobné prostředí doma. Takto ubytované děti 
si mohou velmi časně v praxi vytvářet sociální 
vazby v prostředí inkluze. 

Veliké díky patří všem speciálním pedagogům 
a dalším pracovníkům mateřské školy, kteří 
provázejí děti s vadami sluchu na jejich cestě za 
poznáním.     
                            Mgr. Martina Šmídová, psycholog

MATEŘSKÁ ŠKOLA



9

Mezinárodní workshop a tým kolem dítěte

Tohoto mezinárodního workshopu se zúčastnily 
pracovnice Centra komplexní odborné podpory 
začátkem dubna. Uskutečnil se v prostorách 
Univerzity T. Bati ve Zlíně a vztahoval se                           
k problematice rané péče, multioborové podpory 

rodiny a dítěte se zdravotním postižením. 
Workshop pořádalo Středisko rané péče Educo 
za podpory nadačního fondu společnosti Avast a 
Evropského sociálního fondu. 

Hlavními přednášejícími byli hosté z Velké 
Británie, kteří mají zkušenosti s přístupem 
nazvaným Tým kolem dítěte, a dále pracovníci 
střediska Educa, kteří se tento přístup snaží 
nově také uplatňovat v praxi. Workshop byl 
zajímavý primárně tím, že se pracovníci v rané 
péči z různých krajů ČR mohli potkat a sdílet 
poznatky a zkušenosti, a také tyto konfrontovat 
se zkušenostmi hostů z Velké Británie.
 
Za naše CKOP lze prohlásit, že celostní                                     
a multioborový přístup k dítěti je u nás běžnou 
samozřejmostí a zájmy dítěte se sluchovým 
postižením jsou pro naši práci určující.                                                                
                                                       tým CKOP Duháček      

Na společné cestě 

Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením 
 *Centrum rané péče  *Spec. ped. centrum  *Centrum metodické podpory

Můžete nás sledovat ZDE.

https://www.facebook.com/centrumduhacek/
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Aplikace CORINTH

Jedná se o seminář s názvem „Úvod do aplikace 
CORINTH“, kterého se naše škola zúčastnila 
začátkem dubna, a uskutečnil se v Brandýse nad 
Labem. Aplikace představuje vizuální knihovnu 
více než tisíce výukových interaktivních 3D 
modelů pro základní a střední školy. Nabízí vyšší 
motivaci a lepší výsledky studentů při studiu, 
názornou výuku a snazší přípravu na hodinu pro 
učitele a efektivní využití technologie dostupné 
na školách. 

V průběhu semináře jsme se naučily 
implementovat 3D modely a animace do 
výukových materiálů chemie a biologie. 
Vizualizace a animace těchto předmětů má 
přiblížit a zlepšit pochopení učiva. „3D software 
Corinth je využíván ve výuce na mnohých školách, 
líbí se mi, že motivuje žáky k dalšímu učení a činí 
předmět zajímavým a atraktivním. Žáky (studenty) 
dostává do jiné dimenze a nikdy nezklame. Navíc 
usnadňuje práci samotnému učiteli,“ řekla o 
aplikaci dr. Baraňáková. Věříme, že aplikace 
CORINTH zaujme i naše žáky. 

                                                 Mgr. Tereza Kubíčková
                                 a PaedDr. Markéta Baraňáková

Moderní škola hrou
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Promítal se francouzský film „Věrní, nevěrní“

V měsíci dubnu se Hradec Králové zařadil 
mezi deset českých měst, ve kterých proběhly 
festivalové ozvěny letošního 30. ročníku 
filmového festivalu Febiofest. Zároveň se 
jedná také  o již druhý ročník regionálních 
ozvěn 15. ročníku mezinárodního festivalu 
filmu, televize a videa.

Mezinárodní filmový festival Praha – Febiofest 
letos opět nabídl pestrou paletu děl nejen 
současné světové kinematografie, ale znovu              
do Prahy přivezl také několik zajímavých filmařů. 
Cenu Kristiána si odnesla i česká herečka Jiřina 
Bohdalová.

   Během čtyř dnů filmového festivalu si náročný 
divák mohl vybrat ze širokého spektra filmových 
žánrů. K zajímavým  titulům, které se promítaly, 
patřil oskarový film „Až na krev“ Paula T. 
Andersona, dále jsme mohli vidět film kandidátů 
na cenu jako „Mongol-Čingischán“ Sergeje 
Bodorova či  poslední film slavného korejského 
mystika Kim Ki-Duka „Dech“. Českou  tvorbu 
v tomto ročníku zastupuvola laskavá komedie 
s názvem „Bobule“, ve které hlavní roli hraje 
hvězda „Tmavomodrého světa“ Kryštof Hádek.

K 15. ročníku  Febiofestu byla vydána publikace 
„Fenomén Febio“. „Hradec Králové bude první 
region, ve kterém se tato knížka přestaví.                                
V průběhu festivalu si ji bude možné zakoupit                  
v kině Centrál,“ sdělil  novinářům Miloš Vognar   
z pořadatelské agentury.

Naše pohybové divadlo se zúčastnilo zahajovacího 
programu letošních festivalových ozvěn a znovu 
potvrdilo, že výkony malých i velkých umělců 
osloví srdce snad každého přítomného diváka. 
O tom svědčil nejen aplaus jednotlivých čísel, 
ale i otázky a zájem návštěvníku zahajovacího 
programu při následném rautu v kině Cinema. 
Není to jenom tím, že neslyšící malí umělci si 
dokážou sáhnout až do morku kostí a cit pomocí 
pohybu umí dokonale předat pozornému                                 
a vnímavému slyšícímu divákovi. Umělecký 
soubor je uznávaný na poli profesionální 
pantomimy. Umělecká vedoucí souboru říká: 
„Snažíme se hlavně „mluvit“ a vyjadřovat se 
pomocí řečí těla. Divák se často v našich etudách 
najde a začne přemýšlet o vzájemném chování 
jedinců. Pantomimické divadlo má fantastickou 
moc: za dvě minuty se dá říct více než za dvě 
hodiny.“
                                                 Hana Marie Kunešová
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Divadlo Beze slov vystoupilo při zahájení
festivalových ozvěn

Program Divadla BEZE SLOV při příležitosti 
uvedení filmu Věrní, nevěrní v rámci 
festivalových ozvěn FebioFest 2019

Etuda SAMOTA (2.10 min)
Každého člověka může v životě potkat něco 
smutného, kdy chce být sám. Podaří-li se někomu 
vysvobodit ho z této samoty, hned je svět i život 
lepší. 
Vystupují: Monika Schad, slyšící pedagog                      
a Roman Jirotka, neslyšící pedagog

Etuda POD HLADINOU (2.40 min)
Vznášet se v realitě jako ve vodě, nebo ve vesmíru 
vyžaduje mít vedle sebe lidi, na které se můžeme 
plně spolehnout. 
Vystupují: žáci se zbytky sluchu: Josef Berousek, 
Václav Beránek, Tomáš Petr a Veronika Slezáková 
(9. tř.), Markéta Filipi a Sára Polgárová (7. tř.).

Etuda IRSKÝ TANEC  (3.10 min)
Irský tanec je velice náročný pro slyšící.    
Zvládnou-li ho neslyšící, jedná se o unikátní 
představení. 
Vystupují: Roman Jirotka, neslyšící pedagog, 
Monika Schad, slyšící pedagog, Josef Berousek       
a Tomáš Petr (9. tř.). 
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Naši junioři oboru kuchař se stali absolutním 
vítězem ve své kategorii

Nejrůznější předkrmy, hlavní chody, dezerty 
či dorty obdivovali návštěvníci letošního 
ročníku mezinárodní přehlídky Gastro Hradec. 
Gastronomický svátek se uskutečnil 28.března 
v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. 
Ředitelkou soutěže je z naší školy vedoucí 
pedagog Ing. Helena Urbanová. Naši žáci oboru 
kuchař a cukrář soutěžili v juniorské kategorii. 
Opět se v silné konkurenci neztratili a odvezli 
si dvě zlaté medaile a přidali i cenu absolutního 
vítěze ve své kategorii.
   
Své vrcholné umění předvedli gastronomičtí 
profesionálové, ale i studenti v kategorii junior 
i kadeti z celé republiky. Nechyběli ani jejich                  
kolegové ze zahraničí, a to především ze Slovenska. 
Letošní novinkou byla Chuť Itálie zaměřená na 
věhlasnou italskou a středomořskou gastronomii 
v podobě ochutnávek delikates. Návštěvníci svou 
pozornost věnovali prezentaci Face latte art 
(malování do kávové pěny). Originální italské 
produkty si hosté mohli přímo zakoupit i domů. 
Velké pozornosti se těšil populární carving, čili 
soutěž ve vyřezávání na čas.
 
Nechyběla soutěž o nejlepší svíčkovou omáčku, 
kterou hodnotila porota, ale i laická veřejnost. 
Zaujala i ukázka modelování z mandlového       
těsta a prezentace využití česneku v kuchyni         
a lidovém léčitelství. 
   
Veřejnosti se představili i členové juniorského 
národního týmu Asociace kuchařů a cukrářů 
ČR, kteří připravili a prezentovali  jednu z 
olympijských disciplín pro olympiádu IKA               
v Erfurtu – IKA BUFET pro dvanáct osob. 

Na letošním Gastru Hradec se neztratili ani žáci 
naší školy. Denisa Trmalová s menu Slavnostní 
mísa pro osm osob z jatečního masa získala zlatou 
medaili a první místo v kategorii junior, navíc        
i prestižní cenu pro připravující školu. Její kolega 
Josef Vozobule obdržel zlatou medaili a obsadil 
celkové třetí místo v této kategorii, a to za mísu 
s názvem Rybí slavnostní mísa pro osm osob. 
Úspěch našich žáků potvrdili svým umístěním 
v soutěžích s velikonoční tradicí další jejich 
kolegové z učiliště. Nikola Fillingerová obsadila  
druhou příčku, stříbrnou medaili a pohár za 2. 
místo v kategorii Velikonoční mazanec. V této 
samé kategorii přidala bronz Katka Šolcová. 
Jan Berousek si odnesl bronzovou medaili 
za Velikonoční nádivku. Všem oceněným 
gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci 
školy. Naše poděkování patří i jejich mistrům. 

Iva Rindová, ředitelka komplexu škol a za redakci
Hana Marie Kunešová, šéfredaktorka

Mezinárodní přehlídka Gastro Hradec
24. ročník mezinárodní přehlídky kuchařů a cukrářů

15. ročník partnerství naší školy
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Vnitřní světla zapnuta
Rozhlasová kompozice

Premiéra rozhlasového dokumentu 
„kompozice vNitřní světla zapnuta“ se 
odvysílala ve čtvrtek 2. května v čase 20.00 
hodin na stanici Vltava. 

Rozhlasový dokument vznikal několik měsíců        
a věnuje se vzdělávání a využití volného času dětí 
a studentů se zrakovým a sluchovým postižením. 
Autoři Jára Tarnovski a Lukáš Jiřička se pokusili 
maximálně dodržet anonymitu dětí, studentů 
i pedagogů, a to vzhledem ke společenským 
dopadům, ale především z hlediska udržení 
rodinné pohody natáčených situací, akcí a názorů. 
Dá se říci, že 50 minutový pořad osciluje mezi 
dokumentem, reportáží a zvukovou kompozicí. 

První část tohoto dokumentu, který byl pořízen 
pro rozhlasovou stanici Vltava, je věnován 
problematice neslyšení (Dramatická výchova).    
Od cca 30 minuty celkové stopáže tohoto 
dokumentu si lze poslechnout stanoviska, postoje 
a zkušenosti spojené s hendikepem neslyšení, 
které sdělují i naši speciální pedagogové                            
a psychologové školy. 

Prosím o sdílení mezi žáky, studenty, pedagogy, 
tlumočníky a dalšími osobami, které byly 
vstřícné a nápomocné při natáčení zajímavého 
dokumentu.                                                                      red

 Více se můžete dozvědět kliknutím zde.

https://www.dropbox.com/s/tnzfx6ye7xeli2h/dokument_cro_vltava_final_mix.mp3?dl=0&fbclid=IwAR28ZWICi4tXKj0PeHUYMCCV2pBWCkYrGPtKmIas0Ufjk9j36LkBTLzKBjs


15

Každý den olympiády bude přenášet živě            
v dopoledních i odpoledních hodinách Česká 
televize

Již tento měsíc se více než 4000 mladých sportovců 
sejde na slavnostním zahájení Olympiády dětí        
a mládeže (ODM) v Libereckém     kraji. Během 4 
dnů se utkají v 18 sportech. Jeden z hlavních cílů 
této akce je motivace dětí a mládeže ke sportu. 
SH SPŽ se letos konají v rámci soutěží  Olympiády 
dětí a mládeže. Schéma soutěží je neměnné, 
proběhnou závody v lehké atletice, plavání 
chlapců i dívek. Hodnoceny jsou individuální 
výkony i soutěž škol. Dále se utkají družstva 
školy v kolektivních sportech, chlapci ve futsalu 
a dívky basketbalu.

Naši školu bude reprezentovat:
8 chlapců, 7 dívek a 3 doprovázející učitelé                 
a zároveň trenéři: Jiří Procházka, Tomáš Zdařil    
a Jana Melkusová. 

Olympiáda dětí a mládeže se koná v posledním 
červnovém týdnu, proto neváhejte dětem 
naplánovat olympijský den a podpořte fanděním 

spolužáky, kamarády či vrstevníky vašich žáků 
v živém vysílání. Přehled vysílání jednotlivých 
sportů na ODM najdete začátkem června na 
webu odm.olympic.cz.
 
Přímo v místě konání olympiády v Liberci,       
Jablonci nad Nisou a Bedřichově bude navíc 
připravený bohatý doprovodný program pro děti 
i dospělé. Všichni jste upřímně zváni, abyste si 
užili jedinečnou olympijskou atmosféru s žáky 
přímo na místě.                                                      red 

Zveme vás na Olympiádu dětí a mládeže 

Oranžová: CMYK: 0 84 94 0 
Šedá: CMYK: 0 0 0 55  

Nahoře můžete vidět oficiální oblečení studentů a studentek našeho týmu, které bude používáno při olympiádě.

ŽenyMuži

http://odm.olympic.cz
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7. ročník výtvarné soutěže pro výtvarně 
nadané žáky

Výtvarně nadaní a natěšení žáci z naší školy se 
zúčastnili tradiční výtvarné soutěže Paleta ticha 
2019, která probíhala od čtvrtka 11. 4. do soboty 
13. 4. 2019 v prostorách olomoucké Střední školy, 
Základní školy a Mateřské školy pro sluchově 
postižené.

Soutěžilo celkem osm družstev z různých 
škol pro sluchově postižené (Hradec Králové, 
Ostrava, Valašské Meziříčí, Plzeň, Olomouc, 
České Budějovice) včetně žáků integrovaných                        
s tímto postižením ze dvou běžných škol hanácké 
metropole. 

Soutěžní družstva měla dva úkoly: 
První téma: Džungle barev (Barevná džungle: 
tvorba dvou odlišných velkoformátových maleb 
v duchu naivního umění, Henri Rousseau, 
1844–1910, tempera.

Druhé téma: abstraktní expresionismus - 
Jackson Pollock, 1912–1956, speciální barvy.

Vítězové
Plzeň
Olomouc: Hejčín (družstvo B, integrace)
České Budějovice.

Každé družstvo dostalo věcné odměny                                     
za obtížnou a náročnou práci vytvořit velkou 
malbu. Žáci pracovali od rána do večera                                                      
s velkým nasazením a odhodlaností. Jim patří 
čest, gratulace k dosaženým úspěchům a  cenné 
zkušenosti!
Gratulujeme!!!                                                      
                                                               Roman Jirotka

Paleta ticha 2019
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Příprava žáků na soutěže v ČR a zahraničí 
(13.18.4)  

V rámci přípravy na soutěž Gastro Hradec             
Králové, uspořádala naše škola pod vedením    
učitele odborného výcviku Lukáše Endeho  
dvoudenní kurz soutěžní gastronomie. Žáci 
uplatnili svou fantazii při přípravě slavnostní 
studené mísy pro 8 osob. 

Vyzkoušeli si přípravu těchto pokrmů:
Kuřecí terina se špenátem
Maso pečené do růžova v koření
Krůtí roláda se sójovým bobem
Turnírované brambory vařené v šafránu
s česnekovým tvarohem
Grilovaná rajčata
Rosol z kyselé zeleniny       

Kurz se uskutečnil 20. a 21. února 2019 a v jeho 
závěru jsme prezentovali zhotovené soutěžní  
výrobky na malé výstavě v rámci školy. Žáci             
dostali od spolužáků i učitelů zasloužené ocenění 
a pochvalu za krásný zážitek, jak vizuální, tak 
chuťový.                                       Mgr. Marie Čížková

Soutěžní gastronomie
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Celodenní projektové vyučování

Cílem projektového dne je seznámit žáky s tím, 
jak se slaví Velikonoce ve světě. Vyučování 
proběhlo na základní škole pro žáky s vadami 
sluchu. Žáci si vyzkoušeli mnoho zajímavých 
aktivit, a především si něco dobrého mohli uvařit 
případně upéct.

Naše tradice známe, ale jak to mají u našich 
sousedů nebo v jiných dalekých zemích, 
jsme nevěděli. Na prvním stanovišti se žáci 
seznamovali s velikonočními zvyky v cizině. Měli 
možnost zúčastnit se vědomostního kvízu. Další 
úkol bylo zdobení vajíček. Ještě před projektovým 
dnem jsme požádali rodiče, aby nám pomohli            
s vyfukováním vajíček, která jsme podle vlastní 
fantazie zdobili. Ozdobená vajíčka ozdobila 
strom, který nám roste v atriu. 

Celý den jsme měli pěkné počasí a jednu z aktivit 
jsme uskutečnili i venku. Jednalo se o pohybové 
aktivity, kdy děti měly za úkol hledat ztracená 
velikonoční vajíčka. A nesmělo chybět stanoviště 
ve cvičné kuchyni, kterou si vždy na projektové 
dny zarezervujeme, abychom mohli připravit 
něco chutného. Letos jsme připravovali tradiční 
mazanec, bulharské kozunaky (jsou to muffiny, 
které chutnají podobně jako mazanec), anglické 
hot cross buns, velikonoční embosované sušenky. 
Po skončení všech těchto aktivit jsme se sešli            
a společně ochutnali všechny dobroty.

                                                    Mgr. Vlaďka Lišková

Projekt: Jak se slaví Velikonoce ve světě
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22. ročník festivalu proběhl v Náchodě

Čtyřdenní festival studentské 
tvořivosti v oblastech 
divadlo, literatura, hudba, 
fotografie, film, a Prímový 
den, divadelní představení 
dětí ze speciálních škol byl 
zahájen v sobotu 13. května 
jazzovým vystoupením                 

v Městském divadle Dr. Josefa Čížka. Součástí 
festivalu je několik kategorií, v nichž se prezentují 
především studenti z různých škol. 

Jako každý rok, i letos nás nejvíce zajímala 
kategorie Divadlo, kde jsme měli své zástupce,     
a to členy souboru našeho Divadla Beze slov. 
Jedná se o soutěžní přehlídku studentského 
divadla umožňující setkání studentských 
divadelních kolektivů, prezentaci a konfrontaci 
výsledků jejich práce.

   Se speciálním prostorem v Kině Vesmír si moc 
dobře poradili naši ,,mazáci“ (7B a 9B) s etudami 
HOP,  IRSKÝ TANEC a etudy ZRCADLO a 

NARUBY se světýlky, baterkami etuda ČAS. Velký 
obdiv diváků sklidil náš vyzrálý herecký projev 
Romana v etudě PROBLÉM.

Naši menší svou roli na festivalu zvládli také 
moc dobře, a to ve smyslu přišli jsme, zahráli 
jsme a sklidili uznání. Nutno říct, že bez zkoušky 
naši malí hráli v novém, netradičním prostředí 
jako staří divadelní mazáci (etudy CVRČEK                                     
A  MRAVENCI,  STUDÁNKA  RUBÍNKA) bylo úžasné 
sledovat, jak vzorně nastoupili a s jakou chutí          
i správně zahráli, i když výchozí postavení bylo 
pro ně trochu pootočené. Krásné bylo sledovat 
jejich mimoverbální komunikaci. Vystřihli své 
etudy s patřičným expresním výrazem.

Na závěr už jen dodávám, že patronem festivalu 
je od roku 2016 český herec, režisér, scénárista, 
moderátor a fotograf Ondřej Kepka.

                                Eva Kuršová, umělecká vedoucí

Prima sezóna 2019 je již minulostí
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Tlumočení německého znakového jazyka

V polovině měsíce března  týden byl u nás 
na dvoudenní návštěvě student tlumočení 
německého znakového jazyka Dennis. Dennis 
umí výborně česky a rozhodl se část své praxe 
strávit u nás v ČR, konkrétně na naší škole. Setkal 
se se studentkami 3. ročníku VOŠ, navštívil 
výuku vybraných předmětů oboru tlumočník, 
absolvoval náhledy v tlumočených hodinách 
na celé škole. Dennisovi se u nás moc líbilo, 
výuku považoval za příkladnou a srovnatelnou 
s německou výukou na jejich vybraných školách, 
což nás velmi potěšilo. Otevřeli jsme i možnost 
výměny našich studentů, kteří by na oplátku 
zavítali do Německa a seznámili se s výukou 
znakového jazyka v jeho škole ve Zwickau.
                                                                          tým VOŠ

Návštěva studenta z Německa 
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NÁVŠTĚVA LESNÍCH ZVÍŘATEK
Koncem ledna jsme s dětmi jeli nakrmit lesní 
zvířátka do městských lesů. Společně jsme se moc 
těšili, jestli náhodou v lese neuvidíme zvířátko. 
Když jsme přijeli na místo, vydali jsme se cestou 
do lesa, kde jsme po pár krocích našli cíl naší 
cesty. U krmelce bylo vidět, že před námi už přišel 
zvířátkům dát krmení. Děti si rozepnuly batůžky 
a dávaly do krmelce vše, co měly připraveno pro 
zvířátka. Po dobře vykonané práci jsme si i my 
rozbalili svačinky a všichni jsme s chutí snědli vše. 
Po krátké svačinové pauze jsme prozkoumávali 
okolí a věšeli na stromy jídlo pro ptáčky, aby i oni 
měli co jíst. Dětem se v lese moc líbilo. Mrzelo 
nás, že i když jsme se v lese pohybovali tiše, žádné 
zvířátko jsme neviděli. 

KARNEVAL na téma „Cirkus“
Letošní únor se nesl opět v duchu příprav                         
a konání karnevalu. Od rána do školky přicházely 
divoké šelmy, baletky, kouzelníci, krotitelé, 
zavítal mezi nás i vzpěrač těžkých činek, na 
bezpečnost dohlížela „ochranka cirkusu“. Nejvíce 
bylo klaunů. Všechny děti se ve svých maskách 
představily, vyfotily a pochlubily se nejen 
zaměstnancům, ale všem dětem ve škole. Ve 
školce na ně čekala připravená stanoviště s úkoly, 
děti soutěžily, nechyběla ani výtvarná dílna. Po 
závěrečném tanci už zbývalo jen vyhodnocení. 
Odměnu a pamětní list získaly všechny děti.

JAK SPRÁVNĚ PEČOVAT O SVÉ ZOUBKY
V polovině února nás ve školce navštívila 
studentka a student posledního ročníku zubního 
lékařství. Spolu s jejich plyšovým pomocníkem 
Ronnym. Dětem zábavnou a velmi srozumitelnou 
formou vysvětlili a názorně předvedli, jak                     
se správně starat o své zoubky. Každé z dětí mělo 
svůj vlastní kartáček, a tak si pod odborným 
dohledem vyzkoušely, jak správně zoubky čistit. 
Děti si odnesly několik nových informací.  

Bilingvální školka
1. část
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Bilingvální školka
2. část

MUZIKOHRANÍ s Michalem Štursou
Začátkem měsíce března nám pan Štursa 
donesl ukázat hudební nástroje, které běžně 
neuvidíme: tibetské zvonky a mísy, šamanské 
bubny, dešťové hole, různé píšťaly a další. Děti 
si je nejen poslechly, ale také i vyzkoušeli. Ze 
hry na bubny měly hezký zážitek i kamarádi 
se sluchovým postižením. Velmi pěkný byl i 
pohádkový příběh o sluníčku, dešťovém mraku a 
ospalých hudebních nástrojích. Pan Štursa u nás 
zůstal až do poledního spánku, kdy děti uspával 
indiánskou ukolébavkou a doprovázel se hrou  
na šamanský buben.

POVÍDÁNÍ O OVEČKÁCH
(procvičování jemné motoriky a koordinace 
pohybu) V březnu jsme měli ve školce tento 
další krásný program. Jeho cílem bylo přiblížit 
dětem chov ovcí, jak z hospodářského, tak 
enviromentálního hlediska. Děti se dozvěděly,                                                                                                                                       
 jak se ovečky stříhají a jak se vlna zpracovává. Děti 
si také oblékly vestu z ovčí kůže a vyzkoušely si i 
pletené rukavice. V praktické části si děti vyrobily 
barevného motýlka z „merino“ heboučké vlny. 
Při této činnosti si procvičovaly jemnou motoriku 
a koordinaci pohybu při vázání uzlíků. 

LOGOPEDICKÉ ODPOLEDNE pro rodiče a děti
Odpoledne se uskutečnilo koncem března. 
Logopedky naší mateřské školy Mgr. Hedvika 
Rykalová a Mgr. Aneta Koukolová si připravily 
logopedické aktivity a ukázku nejvíce využívaných 
logopedických materiálů a pomůcek. Rodiče 
si s dětmi vyzkoušeli logopedické úkoly, např. 
stínové pexeso, oromotorická cvičení, dechové 
cvičení (fotbalové hřiště), dějovou posloupnost, 
deskovou logopedickou hru a vybrali si také 
některý z logopedických pracovních listů.

Cílem logopedického odpoledne bylo ukázat,               
že logopedie není jen o nácviku hlásek, ale že je 
důležité rozvíjet dítě ve všech oblastech, které 
souvisejí s řečí. Během akce měli rodiče prostor pro 
dotazy ohledně logopedie svých dětí. Logopedky 
doporučily rodičům internetové stránky, ze 
kterých mohou čerpat nejrůznější pracovní 
listy na procvičování doma. Dále byly rodičům 
ukázány konkrétní hry a didaktické pomůcky, 
které jsou s dětmi při logopedických terapiích 
často využívány.  O logopedické odpoledne byl 
ze strany rodičů velký zájem, z čehož jsme měli 
velikou radost a akce se vydařila. Všechny děti 
byly za své úkoly odměněny a odcházely domů s 
úsměvem. Logopedky se těší na další setkání.                  
                                                   pedagogický sbor Mš
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Bilingvální školka
3. část: SVÁTKY JARA = „VELIKONOCE“  

Projektový den s prvky environmentální 
výchovy pro děti v MŠ

Od prvního jarního dne jsme vyhlíželi krásné 
svátky plné barev, radosti a dobrot. Náš den 
nastal 16. dubna, kdy si paní učitelky Petra 
Lovasová a Nikola Frydrychová připravily 
pro děti z celé mateřské školy „velikonoční 
dopoledne“.

V úvodu se děti seznámily s tradicemi a 
zvyky Velikonoc, naučili jsme se jednotlivé 
dny svatého týdne od Modrého pondělí až 
po Velikonoční pondělí. Vysvětlili jsme si, co 
se má v daný den podle tradice dělat. Děti se 
po jednotlivých třídách rozmístily po školce 
a plnily úkoly na stanovištích. Ochutnávaly 
jidáše proti hadímu uštknutí, naučily se 
plést pomlázku ze třech vrbových proutků 
s uvázáním mašle, děti jako zajíčci proběhly 
překážkovou dráhu a přinesly si do košíku 
barevné vajíčko. S vajíčkem na lžíci pak 
procházely slalom mezi kužely. Zahrály si 
hru, kdy zvířecí maminka hledala své mládě 
pomocí zvuků. 

Seznámili jsme se s různými technikami 
barvení vajec a zopakovali si, jak se z vajíčka 
vyklube kuřátko, vysvětlili a názorně jsme 
si ukázali rozdíl mezi čerstvým a uvařeným 
vajíčkem. Skládali jsme slepičku, kohoutka, 
kuře a vajíčko z barevných PET víček. 
Nápaditých stanovišť bylo opravdu mnoho.

Děti se do všech aktivit s nadšením zapojily. 
Po obědě a zaslouženém odpočinku                                         
v postýlkách velikonoční den v mateřské 
škole pokračoval. Na „velikonoční odpoledne“ 
jsme pro rodiče a děti připravili jarní dílny.                  
Po příchodu do mateřské školy si rodiče 
společně se svými dětmi vyrobili velikonoční 
přání, na které se obtiskl zajíček, kraslice 
a další razítka natřená barvou. Poslední 
dekorací byl ptáček, kterého děti omotávaly 
bavlnkou a dozdobily barevnými kvítky. 
Děti si v tento netradiční den odnášely domů 
nejen krásné výrobky, ale jistě i plno nových 
nevšedních zážitků.    
                                          
                                M. Čistecká, Petra Lovasová
                                             a Nikola Frydrychová
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Bilingvální školka
4. část - akce školky

Čarodějnický den     
Uspořádali jsme ho koncem dubna. Dětem 
ani paním učitelkám nechyběly nádherné 
převleky a masky čarodějnic a čarodějů. 
Nejdříve jsme si vysvětlili, proč se pálí 
čarodějnice a jaké zvyky a tradice se na 
tento večer dodržují. Poté jsme měli venku 
připraveno mnoho her a stanovišť – např. 
motání pavouků, let na koštěti, lovení 
čarodějnických pochoutek z krabice, tvoření 
lektvarů. Proběhla také promenáda a tanec 
všech čarodějnic a čarodějů.                                                                                                     
                                        Mgr. Hedvika Rykalová

MÁME RÁDI ČESKO!
Začátkem května probíhal v MŠ projektový 
den globální výchovy (etická výchova                        
a prevence sociálně patologických jevů). 
Děti se během dopoledne seznámily                                                  
s naší republikou, jejími krásami, symboly, 
známými místy, hlavním městem a městem, 
ve kterém se nachází naše školka. Pro 
děti bylo připraveno celkem 6 stanovišť.                          
Na stanovištích se seznámily s památkami 

hlavního města a města Hradec Králové. 
Na dalších stanovištích byly seznámeny                               
s hodnotou peněz (za kolik si můžeme koupit 
například kalhoty, učebnice atd.), se státy, 
které sousedí s ČR, státními symboly, s českým 
jazykem a dopravními prostředky, kterými 
lze cestovat. Na posledním stanovišti si děti 
namalovaly zemi, ve které by chtěly žít. Děti 
si odnesly spoustu nových informací o naší 
zemi a my se společně těšíme na další takové 
dny.                             Mgr. Aneta Hochmanová

Lesní pedagogika
Akce proběhla v polovině května v Městských 
lesích HK. Paní Ing. Aneta Bůžková měla 
pro děti připravený velmi pěkný program. 
Poučila je, jak se správně chovat v lese, jaký 
je rozdíl mezi ptačí budkou a krmítkem. 
Ukázala dětem obrázky lesních zvířat, jejich 
srst, zuby a parohy. Na závěr si děti  v lese 
posbíraly mech, jehličí, listy, květiny a podle 
fantazie ozdobily lesního skřítka. Akce                       
se všem velmi líbila.                       Marie Čistecká
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Bilingvální školka
5. část - akce školky

Hvězdárna
Ve druhé polovině května jsme s dětmi 
navštívili Hvězdárnu a planetárium                                   
v Hradci Králové. Pro děti zde byl připraven 
interaktivní výukový program o Zemi                                        
a celém vesmíru. Po skončení tohoto programu 
shlédly pohádku O zvířátkách, která letěla 
do vesmíru. Zároveň měly možnost podívat                                                                      
se do dalekohledu. Dětem se na Hvězdárně 
moc líbilo.                              Mgr. Aneta Koukolová

Projektový den nazvaný „Zvířata z celého 
světa“
Konal se koncem května a zaměřený byl na 
multikulturní výchovu. Děti se díky vyprávění 
tří kamarádů: Černouška, Asiata a Evropana 
dozvěděly, kde se který světadíl nachází na 
mapě světa. Tito tři kamarádi jim prozradili, 
která zvířata mají nejradši. Jednalo se o 
nejtypičtější druhy zvířat daného světadílu. 
Poté už děti po třídách navštěvovaly 
jednotlivá stanoviště, kde plnily různé úkoly. 

Stanoviště Evropa nabízelo hru pexeso a hru 
živé pexeso. V Asii jsme lovili rybky. Americký 
deštný prales nabízel počítání a připevňování 
barevných ptáků na větev. Na Antarktidě jsme 
pinzetou vyndávali malé ledové kry  z vody. 
V Africe jsme se naučili novou píseň Svátek 
dětí, ke které jsme připojili hru na ozvučená 
vajíčka a bubínky. Zařadili jsme i rytmická 
cvičení s bubínky. V Austrálii jsme si povídali 
o Velkém bariérovém útesu, vyrobili jsme si 
rybky a korály.  

Na závěr jsme si zopakovali názvy všech 
světadílů. Poté si děti prohlédly a pohladily 
živá zvířátka (želvu, morče, králíka ad.).

A protože hned následoval svátek všech 
dětí: Den dětí, všechny děti obdržely balíček 
plný sladkostí a zvířecí čumáček na gumičce. 
Projektový den se nám vydařil. Děti byly 
nejen spokojené, ale navíc si odnesly velký 
zážitek ze setkání se živými zvířaty.
                                         Mgr. Jitka Hamroziová
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Škola v přírodě v Karlově pod Pradědem

V měsíci květnu se děti z naší základní  školy 
vydaly na školu v přírodě do Jeseníků. Celý 
týden děti pronásledovalo deštivé počasí, ale 
ani tato skutečnost je neodradila od výletů                                        
a mnoha procházek po krásném okolí Karlova 
pod Pradědem. Nejvyšší hora Jeseníků Praděd 
byla cílem jejich celodenního výletu. Další výlet 
je zavedl na prohlídku přečerpávací elektrárny 
Dlouhé stráně, kde získaly spoustu zajímavých 
informací  nebo na rozhlednu Nová Ves. Kdo ví, 
kam nás škola v přírodě zavede příští rok?!
                                                            Mgr. Kateřina Černá

Škola v přírodě
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Plavecký závod

Závody v plavání se konaly začátkem dubna.    
Systém plaveckých závodů je založen na několika 
plaveckých disciplínách. Žáci mezi sebou            
soutěží ve třech, a to 50 m prsa, 50 m volný 
způsob a štafeta 4 x 50 m volný způsob. Za naši 
školu jsme se těchto závodů zúčastnili podruhé. 
Celkem se účastnilo 12 škol z České republiky. 

Naši školu reprezentovalo 8 žáků: 4 děvčata 
a 4 kluci, a to: N. Trejtnarová, T. T. Duong, S. 
Polgárová, M. Filipová, V. Beránek, M. Jonáš, 
D. Rosendorf a J. Berousek. 

Přesto, že se nám podařilo dosáhnout na lepší 
umístění než vloni, na medaile náš výkon stále 
ještě nestačil. Mám radost, že se naši žáci zlepšují 
a především, že je hra baví.

Plaveckého závodu se zúčastnili i dospělí. Za naši 
školu plavali dva dospěláci (já byl jeden z nich). 
Vrátili jsme se do školy spokojeni a těšíme se opět 
na příští rok, až změříme své plavecké síly.

                                                     MgA. Jiří Procházka
 

APRÍLOVÁ KACHNA
v Plzni 
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Hry se konaly na půdě školy pro děti s vadami 
sluchu v Praze 5 Radlicích ve druhé polovině 
května.

Sportovní hry se realizují každoročně, mají 
velkou tradici, jsou určeny středním školám              
a učilištím. Cílem her je ukázat, jak jsou 
sportovně založeni studenti z jednotlivých škol. 
Pro všechny účastníky z naší školy byla účast na 
CSH SPM    velmi obohacující. Studenti s chutí 
a radostí reprezentovali školu Štefánikova. Při 
svých výkonech a ve srovnání s dalšími účastníky 
her si plně uvědomili, jak je důležité pravidelně 
trénovat. Bez pravidelné přípravy nemohou 
očekávat výborné výsledky a lepší umístění 
v silné konkurenci. Pevně věříme, že jim toto 
ponaučení vydrží a v příštím roce budou nejen 
v lepší formě, ale přivezou i medaile, ke kterým 
letos měli opravdu jen kousek.

Výsledky a hodnocení výkonů naší účasti

Atletika
Kristýna Marie Mikysová získala dvě bronzové 
medaile, a to ve vrhu koulí a hodu oštěpem. 
Denisa Trmalová získala zlatou medaili v dálce. 
Další tři děvčata skončila na velmi pěkném 
čtvrtém místě, ač měla k medailím blízko, 
předvedený slušný výkon na medaili nestačil.  
Chlapcům se v atletice bohužel nedařilo. 
Nepředvedli dobré výkony, ale se ctí bojovali       
až do konce. Svou účastí na hrách nasbírali nové 
zkušenosti a věříme, že se jim za rok bude dařit 
lépe a dosáhnou i na medailové příčky.

Volejbal
Náš tým získal bronz (v turnaji dvakrát vyhrál a 
dvakrát prohrál).

Fotbal
Dalo by se říci, že náš tým byl outsiderem turnaje 
a i přes veškeré úsilí hráčů, kterým se nakonec 
ve velkém boji podařilo získat alespoň jeden bod, 
jsme skončili na posledním místě.

Závěrem děkuji všem svým kolegům, kteří 
uvolňovali studenty z výuky a dovolili jim 
důstojně reprezentovat školu. Děkuji také svým 
kolegům Mgr. Z. Korberové a Bc. M. Hauschkemu 
za spolupráci a všem, kteří mi pomáhali                               
s vybraným týmem a reprezentací.
                                                       Mgr. Zbyněk Rezek

37. Celostátní sportovní hry
sluchově postižené mládeže
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Na první ročník tohoto turnaje se přihlásilo 
5 škol (Hradec Králové, Praha-Ječná, Praha-
Výmolova, Liberec, Plzeň). Celý turnaj se odehrál 
v hale ve Vysoké nad Labem. Hrálo se každý s 
každým a jednotlivé zápasy byly rozčleněny na 
dva poločasy, které trvaly 8 minut.

Naši školu reprezentovaly žákyně: 
Lešková Sára, Polgárová Sára, Filipová Markéta, 
Havelková Kateřina, Duong Thanh Thu, Skýbová 
Iveta, Trejtnarová Nikola. Funkci trenérky týmu 
měla Bc. Jana Melkusová.

Výsledky:
Turnaj vyhrál tým ze školy Praha–Ječná. Jejich 
tým se nepodařilo nikomu překonat. 
Druhé místo obsadil překvapivě tým z Hradce 
Králové.
Třetí místo získal tým z Prahy–Výmolova.

Celý turnaj proběhl bez problémů, úrazy byly jen 
minimální. Rozhodčí byli s hrou spokojeni. 

Všechny dívky hrály čestně a v duchu fair 
play. Velké poděkování patří paní ředitelce                                            
a vedoucímu úseku ZŠ, že naši myšlenku podpořili 
a dovolili nám turnaj uskutečnit. Těšíme se na 
příští rok a věříme, že tento turnaj si vybuduje 
stejnou tradici, jako mají jiné sportovní akce 
neslyšících. Sportu zdar!

               Mgr. Zbyněk Rezek a MgA. Jiří Procházka

1. ROČNÍK ČESKÉHO POHÁRU V BASKETBALU ŽÁKYŇ 
(13. března 2019)
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Projektový den: Měsíc knihy

Během tohoto projektu, který proběhl ve čtvrtek 
28. března 2019 a připomněli jsme si jím Den 
učitelů v Česku, zavítali žáci z osmé třídy s 
panem učitelem Simonem Schwabem do Městské 
knihovny HK na Slezském Předměstí. Absolvovali 
zde pod vedením zdejší knihovnice literární 
workshop o superhrdinech. Nejenže se každý 
převtělil do svého vysněného hrdiny, ale zároveň 
o něm sepsal poutavý příběh. Na závěr děcka 
vytvořila komunitní kruh a zahrála si společně 
hru s knihami.               

Den otevřených dveří ve FNHK, ARO

V březnu jsme zavítali na Den otevřených 
dveří do Fakultní nemocnice v Hradci Králové                          
na oddělení anesteziologie a resuscitace. Děti               
se seznámily s činností i prací zaměstnanců, kteří 
se v nemocnici starají o lidi po úrazu. Mnoho věcí   
si mohly i samy vyzkoušet. Určitě to byla pro nás 
zajímavá zkušenost.                                                                            

Světový den vody
Letošní téma kampaně „Water for all“

Po roce jsme si opět připomněli světový den vody 
zajímavými pokusy. 
Odkud se na Zemi vzala voda? Jakou barvu má? 
Kde berou vodu v pouštním městě Dubaji? Mají 
ve všech školách děti pitnou vodu? 

Letošní téma kampaně jsme probrali ze všech 
stran a stihli jsme i pokusy s teplou a studenou 
vodou, žíznivým toaletním papírem, barevných 
deštíkem a umělou barevnou bonbónovou 
duhou.                                           
                                                  Mgr. Ivana Přívratská

ZŠ Logopedická
1. část
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Učíme se podnikavosti
Republikové finále proběhlo v Praze 

V první polovině května reprezentoval tým žáků 
ze třídy 8. C naši školu na republikovém finále 
projektu Učíme se podnikavosti. Zde obhajovaly 
mladé podnikavé osobnosti své projekty před 
odbornou porotou, davem učitelů a spoustou 
žáků včetně televizních kamer. 

Náš tým ve složení Hana Hamráková, Daniel 
Kavka, Daniel Morávek a Jakub Svášek přijel do 
hlavního města představit projekt, který pomáhá 
dětem v hodinách čtení a zdravou formou 
propaguje důležitost logopedické péče. Žáci by 
rádi přepracovávali dlouhé příběhy z knížek 
a čítanek do komiksové podoby s důrazem na 
logopedickou průpravu (započali s komiksovým 
zpracováním příběhu o víle Amálce a obru 
Hrompacovi)! 

Děkujeme týmu za obhajobu, reprezentaci naší 
školy a důležitý životní krok.

Za celý tým Mgr. Simon Schwab a Mgr. Heda 
Klobasová

Kuchyňka - II. a IV. oddělení

V první polovině dubna jsme zavítali s II. 
oddělením do naší školní kuchyňky v době, kdy 
starší děti měly odpolední vyučování. Dlouho 
jsme přemýšleli, co si dobrého ukuchtit a nakonec 
děti rozhodly, že si udělají lívance s marmeládou 
a se zakysanou smetanou. Dětem se vaření líbilo 
natolik, že nám přišly pomoc i děti z vyšších 
ročníků. Lívance se moc povedly a všem dětem 
chutnaly. Recept na lívance najdete níže. 
                                                      Kristýna Vejvodová

Recept na lívance:
200 g hladká mouka, 3 ks vejce, 50 g hrubá mouka, 
2 lžíce cukru, 4 dl mléka, 5 g kypřící prášek, 1 
špetka sůl, olej na vymazání a kysaná smetana 
na ozdobení.
Mouku smícháme s kypřícím práškem a prosejeme. 
Vše dáme do mísy a ručním šlehačem šleháme 
asi 3 minuty. Pak lívancové těsto necháme asi 5 
minut odležet. Mezitím si rozpálíme lívanečník a 
vytřeme ho olejem. Z těsta smažíme zlatavé rychlé 
lívance. Před podáváním potřeme rozehřátým 
máslem a sypeme skořicovým cukrem, ozdobíme 
zakysanou smetanou. Podáváme ihned. Dobrou 
chuť!

ZŠ Logopedická
2. část
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ZŠ Logopedická
3. část

DEN ZEMĚ (oslava příchodu jara)

Den Země je den věnovaný Zemi a každoročně 
se koná 22. dubna. Svátek je ovlivněn původními 
dny Země, které se konaly při oslavách jarní 
rovnodennosti, a to dne 21. března, kdy oslavovaly 
příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky 
motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady 
ničení životního prostředí.

Ve středu 10. dubna si celá naše škola připomněla 
tento blížící se svátek. Všechny děti z první                      
až deváté třídy se zapojily do úklidu školního 
areálu. Prostředí jsme upravili a vyčistili tak, 
aby se zde líbilo dětem, rodičům i pedagogům. 
Žáci byli aktivní. Podařilo se nám natřít vstupní 
bránu, shrabat spadané listí s větvemi, zasadit 
květinky, natřít lavičky a stojany na kola nebo 
vyčistit zahradní domeček. Na závěr si děti s 
učiteli zapálily oheň nebo se vydaly na procházku, 
během které uklízely odpadky v okolních lesích.

V tento den jsme nezahálely ani my, děti                        
ze základní logopedické školy ze třídy 2. D, kdy 
jsme se společně s ostatními dětmi z komplexu 
našich škol pustily do uklízení okolí školy. Užili 
jsme si i legraci. Za odměnu jsme si opékali                                          
i buřty. Pomáhali jsme i se sběrem klacíků                    
na oheň a měli jsme dobrý pocit, že jsme pomohli 
nejen okolí naší školy, ale i přírodě.                
                                                     Mgr. Simon Schwab
Výroba velikonočních perníčků
Začátkem dubna jsme se v době půstu pustili 
společně s maminkami, a to paní Vrběckou              
a Skalickou, do výroby a zdobení perníčků na 
nejkrásnější svátky v roce, kterými jsou Velikonoce. 
Pracovaly jsme pod odborným dohledem s chutí 
a radostí, protože jsme hned viděly naše krásné 
výtvory, kterými uděláme radost nejen našim 
maminkám doma. Oběma maminkám moc 
děkujeme za pomoc.                     pedagogický sbor
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Vědomostní soutěž
Lednová středa se na internátě nesla ve znamení 
vědomostní soutěže. Žáci a studenti všech úseků 
školy a bytů Jablíčko I. a II. se sešli, aby ve 
skupinách poměřili své znalosti a probojovali 
se nejlépe na medailové pozice. A kdo nakonec 
skončil na stupních vítězů? Na fotografie                        
s výsledným umístěním se můžete podívat na 
našich internetových stránkách. Více zde

Ping-pongový turnaj
Ve druhé polovině měsíce února proběhl na 
internátě turnaj ve stolním tenise. Účastníci 
byli rozděleni do dvou skupin. Žáci ze základní 
školy hráli „obíhačku“ v týmech a studenti ze 
střední školy hráli stylem hry jeden na jednoho. 
Výsledkovou listinu najdete na školním webu. 
Více zde

Valentýnské odpoledne
Na svátek sv. Valentýna dne 12. února si žáci 
základní školy, děti z bytů Jablíčko I. a II., kdy 
se připojili i někteří středoškoláci, zpestřili 
den programem ve velké tělocvičně.  Bylo zde 
pro ně přichystáno několik stanovišť a her                                           
s valentýnskou tématikou.  Více zde

Laser game
Společný laser game si začátkem března užili 
všichni žáci a studenti z internátu i obou Jablíček. 
Po společném přesunu na místo byli žáci rozděleni 
do skupin podle věku, a tak si každý mohl najít 
svého soupeře. Více zde

Sudoku
Březen byl ve znamení různých akcí a her                            
a nechyběla ani soutěž v sudoku. Akce se 
zúčastnili všichni ubytovaní žáci i studenti. 
Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích: žáci 
prvního stupně základní školy, žáci druhého 
stupně základní školy a žáci a studenti střední 
školy. Fotografie z akce s umístěním soutěžících 
najdete na webových stránkách. Více zde

Tongo
Středeční odpoledne uprostřed měsíce března 
jsme zpestřili všem dětem z bytů Jablíčko I. a II., 
kdy jsme se společně vypravili do zábavného 
parku „Tongo“ v Hradci Králové. Všichni                             
se vyřádili na rozličných atrakcích a užili si 
spoustu legrace. Pro několik starších žáků, kterým 
se na atrakce příliš nechtělo, byly připraveny 
společenské hry. Více zde

Den Země
Na druhého dubna internát pro všechny 
ubytované děti připravil akci k oslavě Dne Země 
spojenou s úklidem společných prostor internátu 
i jeho okolí.  Více zde

Velikonoční den  
Pro všechny ubytované děti a některé jejich 
kamarády z učiliště a střední školy celý tým 
vedení učiliště připravil řadu aktivit dne 9. dubna 
k oslavě Velikonoc. Účastníci si s chutí obarvili 
vajíčka, malovali na vejce, jiní využili nálepkové 
zdobení, součástí odpoledne byla i výroba mašlí 
a zajíčků a dalších velikonočních dekorací do 
květináčů. Za pilnou práci dostali účastníci 
odměnu v podobě velikonočních sladkostí. 
Více zde

Pardubice - Exkurze
S dětmi z Jablíčka I. a Jablíčka II. jsme se koncem 
března společně vypravili na exkurzi do leteckého 
muzea v Pardubicích. Kromě prohlídky malé 
expozice historických letadel nás čekalo také 
promítání filmu s ukázkou letu starých strojů. 
Nakonec ještě letecký simulátor, kde si děti mohly 
samy vyzkoušet, jak se letadlo řídí.  Více zde

FlyZone
26. března internát připravil pro všechny 
ubytované děti ze základní školy odpoledne v 
zábavním parku Flyzone. Po společném přesunu 
do Atria už na děti čekala celá řada atrakcí: 
horolezecké stěny, překážkové dráhy, trampolíny 
a  další.  Více zde

se svými kolegy sepsal Pepa Herz, vedoucí 
internátu a Jablíčko I. a II.

Akce internátu

https://www.youtube.com/watch?v=wdJr1Vl5NMs
https://www.youtube.com/watch?v=V6yGxm18gGc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1w0zIOfxZs0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tWJnEXApo6g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GqiFh4LvwoQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JHVgh2Cj7pg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HC7c5nC3hBE&list=UU7VTf3UUc74YlqSPWP7k94A&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=P_Q7TsPYYQ4&list=UU7VTf3UUc74YlqSPWP7k94A&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=eabPJup5_7M&list=UU7VTf3UUc74YlqSPWP7k94A&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=6dPv8h0K6QQ&list=UU7VTf3UUc74YlqSPWP7k94A&index=5&t=0s
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Akce internátu – fotografie
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