ROČENKA
Gymnázium pro zrakově postižené
a Střední odborná škola pro zrakově
postižené, Praha 5, Radlická 115

2012/2013

Vítejte a pěkně si
očuchejte naši školu!
Hlavně nepřeskočte
stránku čtyři. Haf!

Ignes
Milí čtenáři,
věříme, že Vás zaujmou i ostatní
stránky naší ročenky věnované
pestrému životu studentů ve
školním roce 2012/2013.
Pokud se chcete dozvědět víc
nebo získat elektronickou verzi
této ročenky, navštivte naše
webové stránky:
http://goa.braillnet.cz
Redakce

Obrázek na titulní straně vytvořila v hodinách výtvarné výchovy studentka školy
Kristina Donéová.
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31

Úvodní slovo

Milí čtenáři,
naše ročenka se pro
některé z vás stala
trvalým informačním
zdrojem o pestrém
a rozmanitém životě školy.
Ročenka však není
publikována jen pro stálé
čtenáře, kteří ji pravidelně
do rukou dostávají
v listopadu každého roku.
Je určena i pro ty, k nimž
doputuje náhodně nebo
občas, aby i jim přiblížila
události minulého školního roku. Kontinuální řada ročenek vytváří jakousi
paralelní kroniku školy, do níž mnohdy nahlížejí pracovníci školy,
současní i bývalí, a absolventi školy, aby si připomněli to, co ve škole či
se školou před lety zažili.
Přeji vám příjemnou zábavu nad následujícími stránkami a věřím, že vás
její obsah zaujme natolik, abyste i v příštím roce očekávali v listopadu
nové vydání ročenky. To by bylo pro všechny její tvůrce a autory tou
nejkrásnější odměnou.

...........................................
Ivan Antov, ředitel školy
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Projekty

Jak to chodí, když psi vodí
Od historie k současnosti. Která plemena jsou vhodná?
Jak vypadá výcvik? Co všechno dokáže vodicí pes?
Dne 25. června naši školu navštívila
Ing. Jana Jasenovcová, vedoucí výcviku
vodicích psů a jediná soudní znalkyně
v tomto oboru. S sebou přivedla, krom
svých kolegů, kteří s ní spolupracují na
výcviku vodicích psů, i samotné psy.
Studenti se seznámili s vývojem pomoci
psů nevidomým a také s průběhem
výcviku.
Zlatým hřebem pro všechny byla možnost
vyzkoušet chůzi s vodicím psem. V přízemí školy byly rozestavěny
záludné překážky, které museli psi zvládnout. Mnoho studentů a někteří
učitelé využili této příležitosti, která byla rozhodně zajímavým
a neobvyklým zážitkem.
Zdeněk Priesl
Víte, že…
…slepečtí psi byli používáni již ve třináctém století v Číně?
…nejčastějším plemenem, které je cvičeno pro vodění, jsou zlatí
a labradorští retrívři, ale cvičí se i jiná plemena, zejména border kolie,
královští pudli nebo němečtí ovčáci?
…výcvik trvá jeden rok a přibližně šest měsíců. Štěně je po odebrání
feně předáno dobrovolným předvychovatelům, kteří zvíře naučí
veškeré dovednosti slušně vychovaného psa. V jednom roce přichází
pes do výcviku, kde se učí dovednosti vodicího psa?
… letos v naší škole pomáhají Burák, Ira, Ignes a Darcy?
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Mezinárodní projekt

STEP UP
aneb
Safe travel and movement
Through the
Environment for young learners with visual impairment,
Promoted by all!
Understanding and
Participation.
Naše škola se na počátku školního roku 2012/2013 stala jedním
z partnerů projektu STEP UP, multilaterální partnerství škol Comenius.
Cílem projektu, na kterém spolupracují školy a zařízení pro děti a mládež
se zrakovým postižením ze sedmi evropských zemí, je zvýšit povědomí
nejen rodičů, rodin a dalších osob, které pečují o děti se zrakovým
postižením, ale také pedagogických pracovníků o jejich roli při pomoci
a podpoře žáků se zrakovým postižením v oblasti prostorové orientace
a samostatného pohybu.
Přípravná schůzka proběhla v lednu roku 2012 v irském Dublinu.
Zástupci oslovených organizací zde diskutovali o náplni projektu, dílčích
cílech a programu. Byla vyplněna a následně odeslána žádost
o schválení k příslušným národním agenturám, které ji všem s výjimkou
nás a Slovinska potvrdily. Naše škola byla zařazena do seznamu
náhradníků, ale tři týdny před konáním první schůzky byla i nám účast
v projektu schválena.
Partnery projektu jsou:
Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro
zrakově postižené, Prague, Czech Republic
Primary School for Children with Visual Impairment ChildVision,
Dublin Republic of Ireland
Onerva Mäen koulu, Jyväskylä, Finland
Institut pour Deficients Visuels , Luxembourg, Luxembourg
Jordanstown School, Belfast, Northern Ireland
Royal Blind School, Edinburgh, Scotland
Ekeskolan/Resourcentre Vision, Örebro, Sweden
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Schůzek se účastní i zástupci ze Zavod za slepo in slabovidno mladino
Ljubljana, Slovinsko, ačkoliv jejich grant schválen nebyl.
V průběhu školního roku 2012/2013 se uskutečnily tři projektové
schůzky. V říjnu 2012 v Örebru, v únoru 2013 v Lucemburku a v červnu
v Edinburghu.
Výsledkem švédského
setkání bylo zformulování
dotazníku zaměřeného na
rozvoj klíčových
dovedností dětí
předškolního a mladšího
školního věku v oblasti
prostorové orientace, který
byl rozeslán učitelům
a instruktorům prostorové
orientace a samostatného
pohybu, a to nejen
v zemích zapojených do projektu. Získaná doporučení byla dále
zpracována a v závěru projektu budou publikována.
V Lucembursku účastníci sestavili přehled literatury věnující se
prostorové orientaci a samostatnému pohybu mladších dětí a ve Skotsku
pak bylo stanoveno deset nejčastějších mýtů o osobách se zrakovým
postižením, které budou publikovány formou ilustrací. Průběžně se
projekt zabývá otázkami souvisejícími s úpravou prostředí tak, aby
respektovalo zásady bezpečného pohybu dětí s těžkým zrakovým
postižením, a pracuje na tvorbě slovníku základních pojmů.
Velkým přínosem projektu je sdílení zkušeností všech zúčastněných
učitelů a porovnávání postupů uplatňovaných při výuce prostorové
orientace. Součástí každé schůzky je i prohlídka hostitelské školy, kdy je
možné prohlédnout si vybavení speciálními pomůckami, a najít tak
inspiraci i pro naši školu.
Projekt je v současné chvíli ve své polovině. Ve školním roce 2013/2014
nás čekají ještě tři projektové schůzky. První z nich proběhne v říjnu
2013 a hostitelskou organizací bude naše škola. Následující se
uskuteční v Jyväskyle ve Finsku a závěrečná schůzka se bude konat
v Belfastu v Severním Irsku.
Více o projektu můžete nalézt na webu www.step-up-comenius.eu.
Jana Loudová
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Projekty

Projekty
aneb Činností k poznání
JANUA LINGUARUM RESERATA
Ve dnech 18. – 21. 3. 2013 se uskutečnil již druhý ročník
československého jazykového projektu Janua linguarum reserata.
Slovenští partneři ze Spojené školy internátne pre žiakov so zrakovým
postihnutím v Levoči si pro nás připravili bohatý a zajímavý program.
V úterý 19. března proběhla recitační soutěž Levočské múzy
s doprovodným kulturním programem, v níž naši studenti získali řadu
ocenění (dvě první a dvě druhá místa, jedno třetí místo), odpoledne jsme
navštívili dvě tamní muzea a levočskou radnici. Středeční program se
nesl ve znamení výměnného vyučovacího programu, jehož náplní bylo
staroslověnské písemnictví (s ohledem na významné výročí příchodu
Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu), významné osobnosti
československé literatury 20. století a výměna zkušeností v oblasti
fiktivních firem. V rámci seznámení se s fungováním fiktivní (cvičné)
firmy Enter, s. r. o., která je hlavní vyučovací strategií předmětu Odborná
praxe dvouletého nástavbového vzdělávacího oboru Technickoekonomický pracovník, se studenti zúčastnili její pracovní porady,
prohlédli si různé materiály a vedli efektivní diskusi. Závěrečnou aktivitou
byl tematický workshop zaměřený na ruční výrobu postav Konstantina
a Metoděje.
JEDEN SVĚT PRO VŠECHNY
Během školního roku probíhal
druhý ročník projektu Jeden
svět pro všechny, jehož
organizátorem je ZŠ
Černošice. Naše škola
participuje na projektu jako
hlavní partner. V listopadu
2012 byla vyhlášena výtvarná
soutěž pod názvem Co se děje
ve tmě, určena základním
i středním školám
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Středočeského kraje a speciálním školám pro zrakově postižené z celé
České republiky. Novinkou druhého ročníku byla kategorie umělecká
fotografie pro zrakově postižené, v níž se náš žák Martin Kramer (G1)
umístil v celorepublikovém souboji na prvním místě. Úspěšná byla
rovněž třída S1, která získala čestné uznání za společný obraz vytvořený
v hodinách estetické výchovy. Při slavnostním předávání cen v červnu
2013 vystoupil dramatický soubor naší školy s hrou pana Jána Rakytky
Nebezpečný výlet. Téma příštího ročníku zní Co se děje ve vodě.
SVĚT ROSTLIN V UMĚNÍ
V druhém pololetí jsme zrealizovali
krátkodobý mezipředmětový projekt,
který si kladl za cíl přivést žáky cestou
praktické činnosti k pochopení těsného
propojení duchovních hodnot člověka
ve vazbě na přírodu. Projekt byl
realizován převážně v předmětech
biologie, český jazyk a literatura,
estetická výchova a informační
technologie. V dílčích krocích byly
postupně realizovány nastavené
výstupy. Žáci vycházeli z četby knihy
Jakuba Demla Miriam – Moji přátelé,
z níž si vybrali jednotlivé rostliny, které
podrobili důkladné biologické analýze,
a na základě další četby vyhledávali
jiná umělecká zpracování vybraných
květin. V hodinách estetické výchovy žáci vytvořili hmatové či jiné
podoby daných květin s využitím různých výtvarných technik. Projekt byl
zakončen powerpointovou prezentací, výstavou výtvarných prací žáků
v prostorách školy a odevzdáním zpracovaného herbáře.
STUDENTI ČTOU A PÍŠÍ NOVINY
Škola se znovu zapojila do projektu MF Dnes Studenti čtou a píší noviny.
V podzimní i jarní části studenti přispívali svými články a komentáři
k vyhlášeným tématům. Student Aleš Michal ze třídy G1 uspěl v silné
středoškolské konkurenci a zaujal redakční radu svým názorem na téma
Mimozemské civilizace - existuje život mimo Zemi? Jaké by mohly být
v této souvislosti jiné zdroje energie? Jsme ve vesmíru sami?
Klára Eliášková
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Projekty
Mimozemské civilizaceexistuje život mimo Zemi?
Jaké by mohly být v této
souvislosti jiné zdroje
energie? Jsme ve vesmíru
sami?

JSME VE VESMÍRU SAMI
Již po celá staletí se lidstvo snaží zodpovědět otázku, zda existuje život
i na jiných planetách. Už filosofové antického Řecka přicházeli s teoriemi
o mimozemském životě, v moderní době plné technických výdobytků tyto
spekulace podporují různé fotografie a videonahrávky s tajemným
obsahem. I přes technickou vyspělost moderního světa ale zůstávají
základní otázky nezodpovězeny. Existuje život na jiných planetách?
Pokud ano, jak je vyspělý?
Samozřejmě se nám snaží ve složitém hledání odpovědí na otázky
pomoci různé vesmírné sondy, nezvratné důkazy o existenci
mimozemského života ale chybí. V poslední době se naděje vkládají do
sondy vypuštěné na Mars. Právě o Marsu se nejčastěji mluví jako
o planetě, na které by mohl existovat život. Jak by mohl vypadat?
Mimozemšťané budou zcela jistě vypadat jinak než my. Je to způsobeno
jedním důležitým faktorem – alespoň podle dostupných výzkumů nejsou
na žádné jiné planetě stejné podmínky jako na Zemi. Mnoho lidí si
mimozemšťany představuje jako technicky vyspělou společnost,
dokonce možná vyspělejší, než je lidstvo samo. Musíme ale vycházet
z toho, že půjde o společnost primitivní (podobnou jako na Zemi
v pravěku) a že musí projít důležitým vývojem, podobně jako společnost
lidská. Pokud mimozemšťané skutečně existují, jejich primitivitu
podporuje fakt, že na jiných planetách nebyly dosud zpozorovány žádné
produkty vyspělé společnosti. Další důležitou podmínkou pro vývoj
podobný lidem je v myšlení. Pokud mají mimozemšťané výrazně menší
mozkovou kapacitu než lidé, těžko můžou dosáhnout podobných
výsledků. Tvorové s mozkem podobným malému zvířátku budou těžko
organizovat revoluce, provádět zásadní rozhodnutí na politických
jednáních, bojovat v bitvách a přemýšlet nad mírovými dohodami. Takoví
tvorové budou žít podobně jako zvířata na Zemi – budou mít sice
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zásadní instinkty a životní potřeby, ty se však nebudou rovnat těm
lidským.
Co se týče možného setkání, nebo dokonce spolupráce mezi lidmi
a mimozemšťany, jsou tyto spekulace velmi odvážné. Kromě toho, že
nemáme spolehlivý důkaz o jejich existenci, i náš jazyk by byl
pravděpodobně velmi odlišný. Těžko budou obyvatelé jiné planety mluvit
česky nebo anglicky. Jestliže vycházíme z toho, že jde o primitivní tvory,
bude se jejich jazyk zřejmě podobat jazyku pravěkých obyvatel.
I spolupráce s takovými tvory by byla nade vší pochybnost velmi složitá,
zvlášť, když se mezi sebou často nedokáží dohodnout ani sami lidé.
Prozatím se zdá, že život by mohl teoreticky existovat jen na rudé
planetě. Teoretická možnost ale může být velmi výrazně odchýlena od
praxe – jednoduše řečeno – jestliže na Marsu existují podmínky pro
život, automaticky to neznamená, že tam existuje život.
Naše generace se již zřejmě nedozví, zda mimozemšťané skutečně
existují, pro zodpovězení otázek k tomuto tématu je ale další výzkum
vesmíru bezpodmínečně nutný. Jen podrobným zkoumáním podmínek
na jiných planetách a analýzami nabídnutých indicií totiž můžeme zjistit,
zda jsme, či nejsme ve vesmíru sami.
Aleš Michal
(Text je zkrácen a upraven redakcí DNES. Práci
v původní podobě lze nalézt na www.idnes.cz/studenti)
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Z kultury

Přišel jsem, viděl jsem . . .
Dlouholetou tradici v naší škole má Klub mladých diváků. V divadelní
sezoně 2012/2013 zhlédli studenti celkem šest představení, která
zařadila do svého repertoáru pražská divadla.
Představení v tomto roce i v minulých divadelních sezónách byla
vybírána tak, aby studentům co nejvíce přiblížila klasická díla české
i světové literatury a dramatu, např. Cyrano z Bergeracu, Tartuffe,
Macbeth, Na Větrné hůrce, Naši furianti, Kdyby tisíc klarinetů apod.
Největší úspěch u studentů měl muzikál Divotvorný hrnec autorů –
Burton Lane, Jiří Voskovec, J. Werich a muzikál My Fair Lady, obě
představení v provedení herců Divadla Na Fidlovačce.
O hru Saturnin měli zájem i studenti, kteří nebyli členy KMD, a již měsíc
dopředu se hlásili jako náhradníci za případně onemocnělé členy.
Počet stálých členů pak v letošním školním roce posílili i někteří studenti
prvních ročníků.
Miroslava Kučerová
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Poezie
T E R E Z A
(akrostich)

To ne, zase škola, do práce nás ráno volá.
Estetiku dneska máme, po ní vždycky obědváme.
Reagujem na otázky, vzorně přeříkáme hlásky.
Evropa nás čeká, v bižuli se štěká.
Zaklepem si na čelo, to je zase veselo.
A už zvoní, hurá sláva, to je pro nás dobrá zpráva.
Tereza Šustáčková

Ottův slovník naučný
Akrostichon, akrostich (z řec.) slove básnička, v níž začáteční neb koncová
písmena (také slabiky neb i slova) veršů tvoří na př. jméno osoby neb věci
opěvované, jméno básníkovo, průpověď atd. Akrosticha jsou původu starého;
hříčky takové dělali již básníci řečtí doby alexandrijské, pak také básníci
římští (Ennius). Užívá se jich nyní pouze v básních příležitostních.
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Parlament ve škole

Školní parlament
Ve školním roce 2012/2013 vznikl v naší škole Školní parlament –
orgán zastupující studenty i pedagogy.
Volby do parlamentu se konaly 12. a 13. prosince 2012 a již 7. ledna
2013 zasedli nově zvolení poslanci na své první schůzi.
Členy předsednictva se stali Zdeněk Priesel (předseda), Aleš Michal
(první místopředseda) a Vojtěch Čuba (druhý místopředseda).
V prvním roce své činnosti se z podnětu studentů školní parlament
zabýval
• problematikou školního stravování (byla ustanovena tříčlenná
stravovací komise)
• úpravou interiéru školy (učebny byly vybaveny obrazy
Jana Amose Komenského)
• úpravou prostředí s cílem přizpůsobit ho ještě lépe potřebám
zrakově postižených (např. označení nabídky v jídelním
automatu Brailleovým písmem apod.).
Členové školního parlamentu též iniciovali návštěvu Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky, která se konala v červnu.
Studenti gymnázia se tak mohli bezprostředně seznámit s prací dolní
komory našeho parlamentu a s prostorami, které obývá.
Školní parlament
je dnes již
součástí života
naší školy.
Poděkování patří
všem, kteří se
Školním
parlamentem
spolupracují
a přinášejí návrhy,
které pomáhají
škole, studentům
i učitelům.
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Škola v parlamentu

A ještě jednou Parlament…
Čtyři roky navštěvoval
Milan Pešák naši školu
jako student gymnázia
a úspěšně odmaturoval
v roce 1982.
V současnosti k nám pan
senátor PhDr. Pešák
dochází jako člen Rady
školy a přítel školy.
V roce 2011 pod jeho
záštitou proběhly
Mezinárodní sportovní
hry pro zrakově
postiženou mládež.
V červnu to však bylo naopak. Na návštěvu „nás“ pozval on.
Možnost navštívit krásný palác Senátu ČR a prohlédnout si ho se
zasvěceným průvodcem využilo několik vyučujících. Prohlédli jsme si
historické prostory Valdštejnského paláce, dokonce jsme zkusili
zasednout v zasedacím
sále. Poté jsme při
společném posezení
vesele zavzpomínali na
školní léta. Na závěr
příjemného setkání
předal ředitel školy pan
Antov panu Pešákovi
Pamětní list GOA, kterým
ocenil jeho podporu školy
a vzájemnou spolupráci.
Samozřejmě se těšíme
na další…
Jana Hozová
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Zpráva z cest

Poznávací zájezd Pobaltí a Petrohrad
30. květen – 8. červen 2013
aneb Z České republiky do Polska, Litvy, Lotyšska,
Ruska a zase zpět
Na cestu, jejíž program sestavila cestovní kancelář Radomír Bílý
- JR TOUR na základě konzultací s pedagogickým doprovodem
(pí Petržilková, Wagnerová, Kučerová, Petráčková), se vydalo
čtrnáct studentů a jeden absolvent. Navštívili Marijampole,
Horu křížů, Rigu, Jurmalu, Petrohrad, Petrodvorec, Pskov,
Vilnius, Trakai…

Ze vzpomínek studentů
Hora křížů (u města Šiaulaj)
Je to vlastně osamocený kopec vyčnívající v rovinaté krajině, který je
poset dřevěnými,
kovovými
i kamennými kříži,
které si návštěvníci
mohou koupit jako
suvenýr a pak, jako
památku na svoje
příbuzné, zabodnout
k obrovské skupině
ostatních křížů, které
zde jsou… Podle mě
ideální místo pro
natočení nějakého
hororu.
(Zdeněk Šmejkal)
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Bílé noci v Petrohradu
Bílá noc je přírodní
jev, který je obvyklý
pro oblasti blízko
polárního kruhu a za
polárním kruhem
(Petrohrad leží na
jeho hranici). A tak
jsme těsně před
půlnocí, ale za světla
vyrazili autobusem od
hotelu a po chvíli
cesty se před námi
otevřel pohled na řeku Něvu. Stáli jsme mezi dvěma mosty, takže se
nám naskytla možnost sledovat zvedání na obou stranách. Pak se začal
otevírat první most… (Vojta Jirák)
Bitevní loď Aurora
Podívali jsme se také k proslulé bitevní lodi Auroře, která zažila obě
světové války. Před vstupem na můstek jsme viděli námořníky
v dobových uniformách a na přídi horní paluby Aurory jsme si prohlédli
„slavné“ dělo, které vystřelilo v listopadu 1917 jako signál k zahájení
útoku na Zimní palác, a tak začala bolševická revoluce. Poté nás vzal
kapitán do podpalubí, kde nám vyprávěl o historii lodě – jakými prošla
bitvami, jaké měla soupeře, kapitány, zbraně, jež nesla, ve kterých
přístavech kotvila
atd. Dnes chtějí
Rusové Auroru
poslat na
celkovou
rekonstrukci do
Švédska. Před
nástupem do
autobusu můj
zbytkový zrak
spočinul na
Auroře z profilu,
nikdy na ten
pohled
nezapomenu.
(Radek Kříž a Roman Krček)
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Petrohradské metro
Zatímco dnešní pražské metro vydává při rozjezdu pisklavý tón, to
petrohradské mělo při rozjezdu jinačí zvuk a při zastavení byl slyšet tón,
který je vzdáleně podobný zvonivému hraní na housle, když se přes ně
přejíždí jemně smyčcem... (Vojta Jirák)
Petrodvorec
Ve středu 5. června jsme
již opustili náš hotel
v Petrohradu a vyjeli jsme
zhruba 30 km za město,
kde se nachází ruské
Versailles – Petrodvorec.
Prošli jsme si zde park, ve
kterém jsou k vidění
fontány a kaskády, které
ve spojení s pěkným
prostředím tvoří příjemné
místo navozující
atmosféru starých
carských časů. Petrodvorec si nechal postavit car Petr I. v roce 1709 po
vzoru francouzských Versailles. V parku, který je rozdělen Velkým
palácem na horní a dolní část, je veliké množství fontán a pavilonků. Za
druhé světové války byl areál zcela zničen Němci. Dnes je již obnoven
v plné kráse.
Vedle areálu jsme si v tržnici koupili domů suvenýry a pak jsme odjeli na
oběd. Ruský boršč nás ale docela překvapil svou odlišnou chutí od
boršče, který známe z české kuchyně… (Zdeněk Priesel)
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Fotoreportáž

Vodní svět

„Fotograf se každým dalším snímkem učí něco nového...,“
říká Martin Kramer z G1. Učí se tak asi pět let. Rád fotografuje i proto,
že po zvětšení záběru vidí svět tak, jak jej „normálně nevidí“.
První fotky novou „zrcadlovkou“ zachytily mokrou tvář našeho školního
parku…
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Viděno hmatem

Občanské sdružení Viděno
hmatem
ve školním roce 2012-2013
Sdružení VH uspořádalo jako své samostatné akce:
Literární toulky Plzeňsko v paměti českých klasiků – po stopách
českých spisovatelů (J. Trnka, J. Skupa, J. K. Tyl), návštěva
Hornického skanzenu ve Stříbře
Babí léto na Jezírku – pobyt na pracovišti environmentální výchovy
v lesní školce Jezírko v Brně – Soběšicích, plavba lodí po Brněnské
přehradě k hradu Veveří, výlet historickým motorovým vlakem do
Mikulova (zámek, poutní místo Svatý kopeček)
Literární toulky Semilskou kotlinou – unikátním kaňonem řeky
Jizery, tzv. Riegrovou stezkou, za slavnými semilskými rodáky –
Františkem Ladislavem Riegerem,
Antalem Staškem a Ivanem
Olbrachtem
Jarní prázdniny na Spálově
v Jizerských horách – zimní
sporty a turistika, Muzeum
ozubnicové dráhy v Kořenově,
plavání v jabloneckém aquaparku,
polské příhraničí – Szklarska
Poreba
Letní cykloakci Třeboňsko –
tandemové cyklojízdy krajem
rybníků Svět a Rožmberk, unikátní
architektura Třeboně (renesanční
náměstí, zámek, Schwarzenberská
hrobka, radnice) zámek
v Jindřichově Hradci, třeboňský
pivovar
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Sdružení VH opět finančně a organizačně podpořilo většinu
školních akcí:
Adaptační kurz prvních ročníků
6. ročník soutěže v psaní na
klávesnici
Vánoční dílny a vánoční besídku
Maturitní ples
6. ročník recitační soutěže
Levočské múzy“
9. ročník goalballového turnaje
O pohár ředitele školy
Lyžařský výcvikový kurz druhých
ročníků
Cykloturistický kurz třetích ročníků
Vyhodnocení 2. ročníku výtvarné
soutěže Co se děje ve tmě
Poznávací zájezd Pobaltí
a Petrohrad
Sdružení v tomto školním roce poskytlo významný finanční příspěvek na
Klub mladého diváka, který při škole funguje a má tradičně mnoho
příznivců z řad studentů.
Miroslava Wagnerová
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Perličky z lavic

Perličky
aneb Obranná tvrzení žáků z oblasti přírodních věd
Fyzika:
K měření hloubky moře se používá …pravítko!
Tlak je takový tekutý…
Archimédes objevil Archimedův zákon.
Elektrolytem mohou být i taveniny, např. tavený sýr.
UV záření obsahuje vitamíny.
Polykrystal můžeme prosvítit např. neviditelným světlem.
Polariod je těleso nacházející se na jižním nebo severním pólu.
Speciální teorie vychází z principu aktivity a principu pasivity.
– Jaký je rozdíl mezi astronomem a astrologem?
– Jeden si hraje s hvězdami a druhý s horoskopy.
Matematika:
Lichoběžník je plochý obdélník, který má všechny strany liché.
Společný bod dvou kružnic umístíme do rohu kružnice.
– Který logaritmus je přirozený?
– Ten, co není umělý.
Vyslechla a zapsala Jitka Jansová
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Ze života naší školy

Ze školní kroniky
Září
3. září byl zahájen nový školní rok 2012/2013 .
3. – 5. září organizovala naše škola, ministerstvem stanovená jako
spádová, konání didaktických testů a písemných prací společné části
maturitních zkoušek.
10. – 14. září probíhala odborná praxe. Studenti třídy A4 získávali
zkušenosti ve společnosti Jeans+More, s. r. o.,v Plzni, v Pobytovém
rehabilitačním a rekvalifikačním středisku pro nevidomé Dědina, o. p. s.,
v Praze 6, ve Výboru dobré vůle, Nadaci Olgy Havlové v Praze 1,
v Tyflocentru Liberec, o. p. s.
18. září proběhly ústní zkoušky společné i profilové části
maturitních zkoušek.
18. – 21. září strávili
studenti prvních ročníků
a pedagogický tým, který
tvořili pí Kučerová,
Eliášková, p. Antov,
M. Řezka a p. Galvas,
v Mariadolu –
Mrzkovicích. Adaptační
kurz přispěl
k vzájemnému poznávání
i k seznámení s tamějším
krajem. Cílem vycházek
byla Stvořidla, Ledeč nad
Sázavou, Lipnice nad
Sázavou…

Říjen
1. října navštívili naši školu ředitel a pedagogové školy pro zrakově
postižené z Kosova, jejichž pobyt v České republice zprostředkovala
organizace Člověk v tísni. Zajímali se o výuku a došlo i na besedu se
studenty.
2. – 3. října proběhla regionální prezentace naší školy v Berouně.
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15. října následovala prezentace v Kolíně.
V tento den navštívily třídy A3 a G3 v doprovodu pí Zichové,
pí Navrátilové, p. Žďánského a p. Máchy Terezín v rámci dlouhodobého
projektu Byli bychom další na řadě.
11. – 13. října se uskutečnila prezentace naší školy v Kladně.
17. října pomáhali studenti G3 a A3 a S2 při celostátní sbírce Bílá
pastelka. Vybrali 9120,– Kč, a výrazně tak podpořili výukové programy
základní rehabilitace osob s těžkým zrakovým postižením.
7. – 11. října navštívila pí Loudová Örebro v rámci
projektu STEP UP.
18. října se studenti tříd A4 a G4 zúčastnili generálky státní
maturity z informatiky MZI 2012.
19. října jsme v divadle Ypsilon zhlédli divadelní představení
Tmavomodrý svět. Představení mělo velký ohlas.
30. října byla v aule
Gymnázia Christiana
Dopplera zahájena
výstava fotografií Naše
světy nejsou tak odlišné,
jak se zdá. Tým projektu
tvořila Tereza Skalická
(A4) a její tři přátelé, kteří
se snažili ukázat, jak se
žije a studuje mladému
člověku na vozíku.

Listopad
1. listopadu se v naší
škole uskutečnil šestý
ročník celostátní soutěže
v psaní na klávesnici.
Z vítězství v kategorii
středních škol se radoval
Aleš Michal, který
dokázal čistě uhodit do
klávesnice třistatřicetkrát
za minutu!
7. listopadu
reprezentovala naši školu
třída O2 pod vedením
-23-

pí Petržilkové a p. Máchy na Festivalu Integrace Slunce v žižkovském
paláci Akropolis. Studenti zazpívali a zatančili v dobovém oblečení se
slaměnými klobouky píseň Karla Štědrého Písmena a sehráli krátký
humorný skeč Telefonování od J. Nohavici. Sklidili velký potlesk a domů
si odnášeli dobrý pocit, že přispěli k potěšení dalších handicapovaných
mladých lidí.
14. listopadu se o naší speciální škole mohli dozvídat případní
zájemci v Rakovníku.
15. listopadu se studenti tříd G1 a G2 zúčastnili výstavy minerálů
drahých kamenů a fosilií v Ruzyni. Prohlédli si unikátní sbírku
mineralogických skvostů, magický svět drahých kamenů, obří sbírku
ametystových geod, křišťálovou kouli o hmotnosti 1 tuny, krápníkovou
jeskyni a mnoho další tajemné krásy z podzemí. Nevidomí studenti se
mohli exponátů dotýkat, dokonce některé z nich zkoumat i čichem – to
když se ocitli v expozici soch z ebenového a eukalyptového dřeva,
z něhož opravdu sálala lehká vůně mentolu. Studenty na výstavu
doprovodily pí. Bušková a pí Pastuchová.
16. listopadu proběhlo vyhlášení „úspěšných sběratelů“ Bílé
pastelky v Rezidenci primátora Hlavního města Prahy
v reprezentativních prostorách pražské městské knihovny. Odměněni
byli Michal Janík a Jiří Bidovský.
22. listopadu se studenti Jan Bošek, Aleš Michal a Zdeněk Priesel
s pí Eliáškovou zúčastnili v sále hotelu Olympic konference NIDV
k inkluzívnímu vzdělávání. Vystoupili před plénem a porovnávali na
základě vlastní zkušenosti vzdělávání i sportování v integraci a ve
speciální škole.
22. – 24. listopadu jsme představili naši školu na výstavě středních
škol Schola Pragensis v Kongresovém centru Praha.
30. listopadu se uskutečnil Den otevřených dveří. Návštěvníci si
mohli projít areál školy s parkovou úpravou, školu i internát. Zájemci
o studium se mohli na vše zeptat, pohlédnout si vybavení učeben,
někteří si dokonce vyzkoušeli různé speciální pomůcky.

Prosinec
17. – 18. prosince se v rámci Minimálního preventivního programu
setkali studenti druhých, třetích i čtvrtých ročníků G, OA, OŠ
s psychologem školy p. Galvasem.
19. prosince se uskutečnila přednáška o bezpečnosti Internetu.
20. prosinec byl dnem vánočních dílen. V kuchyňce internátu se
sice nepeklo cukroví (modelovalo se nepečené), ale vařil se punč, který
voněl až do klubovny. Tam si studenti vyráběli svíčky a vánoční
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dekorace. V učebně přírodních věd se hrály stolní hry, lilo olovo
a vyráběly plovoucí svíčky ze skořápek ořechů. Mnozí studenti tak
nahlédli do své budoucnosti…
22. prosince ukončilo školní kalendářní rok vánoční představení.
Zazněla muzikálová podoba Mrazíka, ale také se zpívalo
a soutěžilo.

Leden
10. ledna si třídy O2, A2,
A3 v doprovodu
pí Jansové, p. Macháče
a p. Máchy prohlédly
spalovnu Malešice.
14. ledna
odpoledne měla
veřejnost, již podruhé,
dveře školy otevřené.
Večer toho dne zval
Lions Club Praha První
na benefiční představení
do divadelního sálu klubu
Reduta. Zkrocení zlé ženy předvedli členové Dismanova rozhlasového
dětského souboru Českého rozhlasu. Pro skupinu našich studentů to byl
velmi pěkný zážitek a navíc, výtěžek vstupného byl věnován naší škole.
24. ledna navštívili naši školu pedagogové z deseti zemí EU.
30. ledna si studenti odnášeli písemné hodnocení za první pololetí.
31. ledna v rámci projektu Byli bychom další na řadě zhlédli
studenti tříd druhých a třetích ročníků, pí Zichová, Navrátilová
a pí Eliášková projekci filmu Odkud mi přijde pomoc? – příběh dvou
sester z Holandska, které přežily holocaust, natočený v místech, kde se
události opravdu odehrály.

Únor
1. únor byl dnem pololetních prázdnin.
11. – 15. února, v době jarních prázdnin, školní budova mlčela.
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23. února se konal
maturitní absolventský
a imatrikulační ples naší
školy v KC Novodvorská
v Praze 4. Program
sliboval předtančení (náš
absolvent J. Sarkány
s partnerkou),
imatrikulaci, stužkování,
sólo pro rodiče, volnou
zábavu, tombolu
a půlnoční překvapení.
A stalo se tak.
24. – 27. února navštívily pí Loudová, Eliášková a pí Wagnerová
Lucemburk v rámci projektu STEP UP.

Březen
7. března vystoupili naši vyučující na II. Tyflopedické konferenci na
Univerzitě Palackého v Olomouci v rámci tématu Nové trendy výzkumu
ve speciální pedagogice. Prezentovali probíhající projekt Tyflopedické
služby. Celkový pohled na problematiku a naše několikaleté zkušenosti
shrnula Lenka Balejová, podobu seminářů matematiky a IVT představili
Jana Hozová a Jakub Jelínek.
14. března nás navštívili speciální pedagogové z Turecka. Zajímali
se o vzdělávací systém České republiky a samozřejmě si prohlédli
i školu. Neskrývané nadšení se jich zmocnilo v dílně estetiky.
16. – 23. březen strávilo dvanáct studentů druhých ročníků lyžařský
kurz v Jánských Lázních. Doprovázeli je pí Beranová, Pastuchová,
Balejová, Petržilková, p. Řezka a p. Mácha.
18. – 21. března pobývala skupina studentů vedená pí Eliáškovou,
Kučerovou a pí Wagnerovou na Slovensku. Návštěva Spojené školy
internátne pre žiakov so zrakovým postihnutím Levoča měla bohatou
náplň:
- recitační soutěž Levočské múzy
- výměnný vyučovací program v předmětech český jazyk a literatura
a slovenský jazyk a literatura
- tematický workshop
- prohlídku školy, seznámení s obory vzdělávání
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- odpolední kulturní program se
zaměřením na československou
kulturní tradici a spolupráci
- fiktivní firmy – výměna
zkušeností.

Duben
3. dubna se konala písemná
zkouška z českého jazyka
a literatury profilové části maturitní
zkoušky. Tuto zkoušku zvolila pouze
Eva Kadlecová ze třídy G4.
Z nabídnutých čtyř témat si vybrala
charakteristiku libovolné literární
postavy „žijící“ s nějakým
handicapem Ano, to je můj životní
příběh…
4. dubna pořádala naše škola již devátý ročník turnaje v goalballe
O pohár ředitele školy. Turnaj zahrnoval zvlášť turnaj základních škol,
zvlášť turnaj středních škol. V něm se vítězem stal tým SŠ A. Klara,
druhé místo obsadilo naše domácí družstvo GOA Praha a třetí místo
získala SŠI Levoča po těsném vítězství nad Brnem.
8. dubna večer uspořádal Lions club Praha První v atriu
Studiového domu Českého rozhlasu benefiční kulturní večer. Výtěžek
dražby výtvarných prací z naší dílny, které tradičně, ale neotřele nabízel
pan Flegl, byl věnován naší škole. Komorní sbor Oktet opět nadchnul
účastníky svým zpěvem, s přednesem básně Příběh o Perle Zdeňka
Rytíře vystoupila Tereza Šustáčková.
11. – 12. dubna se p. Antov zúčastnil v italské Molfettě výročního
setkání mezinárodní organizace MDVI Euronet, jejíž je škola členem.
23. dubna proběhlo závěrečné setkání čtvrtých ročníků
s p. Galvasem.
27. dubna – 1. května se třída G2 s pí Pastuchovou vydala na
Kokořínsko. Ubytování měli zajištěno v obci Pavlíčky, v penzionu
U kopyta. Po celé 3 dny vyráželi na pěší túry do přilehlého okolí.
30. dubna třídní učitelé rozdali maturitním ročníkům vysvědčení
za čtvrtý ročník.

Květen
V průběhu května se naši studenti již podruhé zapojili do mezinárodní
internetové soutěže v psaní na klávesnici INTERSTENO.
-27-

Soutěžili Aleš Michal, Leontina Vochalová, Bohuslav Zaspal
a Jan Střelec. Opisovali text po dobu 10 minut, za každou chybu se
odečítalo 50 úhozů. Ve věkové kategorii 17 – 20 let se na výsledkovou
listinu v mateřském jazyce dostalo 894 soutěžících (z „našich“ se nejlépe
umístil Aleš Michal na 103. místě). V cizojazyčném opise uspělo
152 účastníků (Bohumil Zaspal na 146. místě).
5. května vystoupili M. Trakalová a R. Kříž s nastudovaným
pásmem literárního čtení Gulliverových cest v rámci projektu Irský máj
v Divadle v Celetné.
7. května se konala písemná zkouška z českého jazyka
a literatury v rámci společné části maturitní zkoušky.
Odpoledne nabídl Eduard Volák z Opavy našim studentům
zvláštní sportovní aktivitu: pádlování na dračích lodích. Seznámil je
s historií, poté si studenti vyzkoušeli rytmické pádlování na dračích
lodích podle bubnování nevidomé asistentky. Pádla byla skutečná, jen
lodě nahradily lavičky.
13. – 17. květen
strávili studenti A3 a G3
v Mariadolu ve Světlé
nad Sázavou. Tam a zpět
jeli vlakem, ale v průběhu
kurzu chodili pěšky
a jezdili na kole.
Vedoucím akce byl
p. Brückner
a pedagogický doprovod
tvořili pí Navrátilová,
Loudová a p. Mácha.
15. května si
studenti O2 a G2
s pí Petržílkovou a p. Machačem prohlédli pivovar U Fleků. Mimo jiné se
dověděli, že pivovar vznikl již v roce 1499 a je jediným pivovarem ve
střední Evropě, kde se pivo vaří bez přestávky déle než 500 let. Součástí
úvodní části byla i ochutnávka proslulé tmavé flekovské třináctky.
Navštívili i ležácký sklep, varnu a prohlédli si některé sály restaurace.
17. května – 23. května ladili studenti svou maturitní formu ve
„svatém týdnu“.
24. května byl dnem ústních maturitních zkoušek tříd A4 a G4
(součásti profilové i společné části státní maturity) a obhajob maturitních
prací A4 (součást profilové části).
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28. května vyrazili
studenti třídy G1, G2
a S1 do botanické
zahrady. Nejprve se
seznámili se životem
indiánů, posléze nakoukli
do flóry vzdáleného
Japonska a zakončili to
pro všechny zúčastněné
krásnou a inspirativní
návštěvou Fata
Morgany.
30. května vyjela
skupina studentů
doprovázených pí Petržilkovou, Wagnerovou, Kučerovou
a pí Petráčkovou na poznávací zájezd do Pobaltí. Vrátili se 8. června.
31. května naposledy zvonilo třídě O2.

Červen
4. června – 8. června navštívily pí Loudová a pí Eliášková v rámci
projektu STEP UP Edinburgh.
5. – 9. června zamířila třída A3 s pí Navrátilovou do Černého Dolu
v Krkonoších. Toulali se promáčeným krajem a dobyli hrad Pecka.
11. června se pro studenty celé školy uskutečnil projektový den na
téma Mobilní telefony. Třída G3 měla za úkol v rámci EVVO.
(Enviromentální výchova, vzdělávání, osvěta) propojit znalosti z fyziky,
historie, biologie, zeměpisu a životního prostředí, které souvisejí
s daným tématem. Poradkyněmi jim byly pí Bušková, Jansová
a pí Pastuchová. Projekt probíhal v několika částech. V první se žáci
seznámili s mobily jako součástí elektroodpadu, jejich statistikou v ČR
a ve světě a recyklací elektroodpadu. Ve druhé části prostřednictvím
domácího videa i praktickou ukázkou žáci získali informace o složení
mobilního telefonu (suroviny pro výrobu, součástky a země původu). Ve
třetí fázi projektu se žáci dozvěděli, kde se ve světě jednotlivé suroviny
pro výrobu mobilních telefonů získávají, jaké mají uplatnění, jak působí
jednotlivé látky na zdraví člověka a „co s nimi“, když doslouží.
Projekt byl doplněn krátkými videi, vědomostním testem a luštěním
křížovky, kterou si vymysleli sami studenti G3. Celý projekt byl zakončen
filmem o závislosti lidí na moderních technologiích.
12. – 13. června se postupně sešel p. psycholog Galvas se
studenty prvních, druhých a třetích ročníků v rámci Minimálního
preventivního programu.
-29-

13. června byly v ZŠ Černošice
vyhlášeny výsledky soutěže Co se
děje ve tmě. Naše studenty
doprovodili pí Eliášková, Wagnerová
a p. Mácha.
17. června konali žáci O2
praktickou zkoušku z odborných
předmětů.
20. června uspořádali studenti
tříd G1, G2 a S2 projektový den Svět
rostlin.
24. června proběhla závěrečná
teoretická zkouška třídy O2.
Téhož dne navštívila
pí Zichová, Haráková a pí Loudová
se studenty gymnázia Poslaneckou
sněmovnu Parlamentu ČR.
Na konci června zamířila do přírody třída S2 s pí Harákovou. Obdivovali
krásy Kunratického lesa. Absolventi třídy O2 s pí Petržilkovou navštívili
Království železnic v Praze a Sklárnu Nenačovice.
28. červen byl poslední školní den školního roku 2012/2013.
Jana Hozová

Ať žije školní rok 2013/2014!
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Seznamy
Žáci školy 2012/2013
Gymnázium
G1 – třídní učitelka KLÁRA ELIÁŠKOVÁ
Lukáš Benčík, Petra Bujnovská, Martin Kramer, Roman Krček,
Natálie Landová, Aleš Michal, Tereza Šustáčková
G2 – třídní učitelka DAGMAR PASTUCHOVÁ
Martin Čuba, Vojtěch Čuba, Martin Chotětický, Vojtěch Jirák,
Martin Karbulka, Zdeněk Šmejkal, Barbora Špirochová
G3 – třídní učitelka JANA HOZOVÁ
Chenchu Hou, Tomáš Jůza, David Krušinský, Miloš Miškovský,
Daniel Ondračka, Adam Paňko, Zdeněk Priesel
G4 – třídní učitelka JITKA SMRŽOVÁ
Václav Ježek, Eva Kadlecová, Petr Kopecký, Simona Leipertová,
Marek Macák, Zuzana Merhautová, Adam Paňko

Obchodní akademie
A2 – třídní učitelka MIROSLAVA WAGNEROVÁ
Jan Janík, Marek Kněbort, Martin Kosina, Marek Pardubický,
Daniel Rohlík, Jakub Šindelář, Adam Šírek
A3 – třídní učitelka JANA NAVRÁTILOVÁ
Aleš Bláha, Martin Fejfar, David Hába, Jan Střelec
A4 – třídní učitel MICHAL MACHÁČ
Jan Bošek, Vít Klufa, Tereza Skalická, Vladimír Vítek
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Sociální činnost
S1 – třídní učitelka MIROSLAVA KUČEROVÁ
Josef Brůžek, Kristina Donéová, Dominika Drtinová, Kamila Falesová,
David Gril, Kateřina Krčková, Michaela Kulhánková, Tereza Lubovská,
Kristýna Nedbalová, Klára Nováková, Michal Přibáň, Lucie Zelenková
S2 – třídní učitelka HEDVIKA HARÁKOVÁ
Jiří Bidovský, Michal Janík, Radek Kříž, Ladislav Šimral,
Monika Trakalová
Obchodní škola
O2 – třídní učitelka ZUZANA PETRŽILKOVÁ
Petar Bačevič, Kateřina Dřevová, Tereza Klausová, Petr Klimeš,
Tereza Králíčková, Lukáš Matoušek, Lukáš Prášil, Bohuslav Zaspal,
Leontina Vochalová
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Zaměstnanci školy 2012/2013
Ředitel školy
IVAN ANTOV anglický jazyk, dějepis

Zástupkyně ředitele
LENKA BALEJOVÁ ekonomika, ekonomika podniku, ekonomie

Pedagogický sbor
LIBUŠE BERANOVÁ německý jazyk, tělesná výchova
JANA BUŠKOVÁ biologie a ekologie, biologie
KLÁRA ELIÁŠKOVÁ český jazyk a literatura, základy lingvistiky,
dramatická výchova, literární seminář
HEDVIKA HARÁKOVÁ český jazyk a literatura, anglický jazyk,
konverzace v anglickém jazyce
JANA HOZOVÁ matematika, statistika, právo
JITKA JANSOVÁ matematika, fyzika, cvičení z matematiky
JAKUB JELÍNEK informatika a výpočetní technika, informační
technologie
RŮŽENA KUBÁTOVÁ estetická výchova
MIROSLAVA KUČEROVÁ český jazyk a literatura, německý jazyk,
pedagogika
JANA LOUDOVÁ právo, sociální práce
MICHAL MACHÁČ účetnictví, ekonomika, ekonomika podniku,
biologie a ekologie, zbožíznalství,
občanská nauka
JANA NAVRÁTILOVÁ obchodní korespondence, občanská
nauka, právo, telemarketing,
odborná praxe
DAGMAR PASTUCHOVÁ zeměpis, hospodářský zeměpis, tělesná
výchova, občanská nauka, zdravověda
ZUZANA PETRŽILKOVÁ anglický jazyk
MIROSLAVA WAGNEROVÁ účetnictví, učební praxe,
obchodní korespondence,
EVA ZICHOVÁ dějepis, základy společenských věd,
společenskovědní seminář, psychologie
MARTIN ŽĎÁNSKÝ matematika, chemie, informační technologie,
fyzika
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Psycholog
ZBYNĚK GALVAS

Vedoucí vychovatelka
MAGDALENA PAVLŮSKOVÁ

Vychovatelé
JIŘÍ BRÜCKNER
GABRIELA KOBIÁNOVÁ
MARIE KOUDELKOVÁ
BRANKA PETRÁČKOVÁ
VĚRA PROVAZNÍKOVÁ
MICHAL ŘEZKA

Asistenti pedagoga
DAVID MÁCHA
EVA ROUSOVÁ

Sociální pracovnice
JANA LOUDOVÁ

Ekonomka školy a internátu
LEONA DEJMKOVÁ

Školník školy a internátu
JIŘÍ SOVÍČEK
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Maturanti ze třídy

Maturanti ze třídy

G4

A4

Absolventi ze třídy

O2
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