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

2013/2014

Milí čtenáři,
ročenka, kterou jste právě
otevřeli, je zrcadlem školního
roku 2013/2014. Některé události
se v „našem zrcadle“ zatřpytí
trochu víc (strana 5), některé se
jen tak blýsknou, ale všechny
dohromady tvoří pestrou
mozaiku. Věříme, že ukazují
bohatý život studentů v naší
speciální škole. 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
týmovou prací třída S2.
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39

Úvodní slovo

Milí čtenáři,
ročenka, kterou máte před sebou, Vás seznámí s tím, co významného
a zajímavého se událo v minulém školním roce. Podrobné přehledy,
tabulky a statistická data samozřejmě naleznete ve výroční zprávě, která
je stejně jako ročenka umístěna na webových stránkách školy
http://goa.braillnet.cz. Ročenka Vás však bezprostředně vtáhne do
školního dění, obsahuje příspěvky vytvořené pedagogy i žáky a dává
možnost dozvědět se poutavé informace z každodenního školního života
a všeho dalšího, co k němu neodmyslitelně patří.
Jsme škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, naše
vzdělávací aktivity, výchova k nezávislému životu i další školní
a mimoškolní činnost je nicméně orientována tak, abychom byli školou
otevřenou. Je velmi potěšující, že na naše tradiční akce (goalballový
turnaj, literární soutěž, soutěž v psaní na klávesnici atd.) ve stále větší
míře přijímají pozvání i žáci se zrakovým postižením integrovaní
v běžných školách. Škola rovněž již osmým rokem uskutečňuje projekt
„Poskytování tyflopedických služeb a metodické pomoci na podporu
integrace zrakově postižených žáků v oblasti středního školství“. Tento
projekt je realizován díky podpoře našeho zřizovatelé, jímž je hlavní
město Praha.
Škola by nebyla ničím bez lidí v ní i kolem ní. Dovolte mi, abych touto
cestou poděkoval všem, kteří se aktivně podíleli na řádném chodu školy
a přispěli k jejímu rozvoji. Vytvořili tak žákům se zrakovým postižením,
jinou formou zdravotního postižení či souběžným postižením více
vadami odpovídající prostředí a optimální podmínky pro získání
středoškolského vzdělání a osvojení dovedností potřebných pro
samostatný a plnohodnotný život. Velmi si vážím podpory, kterou škole
poskytují náš zřizovatel hlavní město Praha a MŠMT ČR. Poděkování
patří všem partnerským institucím i sponzorům, kteří podpořili školu a její
žáky.

...........................................
Ivan Antov, ředitel školy
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Ocenění

Stříbrná medaile
Medaile Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy se uděluje od roku 1997
jako nejvyšší ocenění působení v resortu
školství. Medaili uděluje ministr školství,
mládeže a tělovýchovy každoročně
u příležitosti Dne učitelů 28. března.
Je oceněním významné pedagogické,
výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího
působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při
zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České
republice. Kandidáty může navrhnout každý, kdo chce přispět k ocenění
dobré práce ve školství - ředitel, učitel, žák, rodič, obec, kraj...

V pátek minulý týden udělil ministr školství Marcel Chládek padesáti sedmi
učitelům medaile za vynikající pedagogickou činnost. Byla to sláva, kterou přišli
s mnohými sdílet i rodinní příslušníci…
Medaile 1. stupně ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost
JANA BUŠKOVÁ
poslední pracoviště Gymnázium pro zrakově postižené a SOŠ pro zrakově
postižené
Ve školství působila 53 let, celý profesní život věnovala zlepšení vzdělávání
a integraci zrakově postižených dětí a mládeže, pro něž vytvářela speciální
učební pomůcky – nejvýznamnější je přehledná soustava prvků v Braillově
písmu.
LIDOVÉ NOVINY, 1. dubna 2014
(zkráceno)
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S paní Buškovou sdílel slavnostní okamžiky její manžel, ředitel školy
pan Antov i studenti, z jejichž iniciativy prostřednictvím našeho školního
parlamentu návrh na ocenění vzešel. Blahopřejeme!
-6-

Mezinárodní projekt

STEP UP
aneb
Safe travel and movement
Through the
Environment for young learners with visual impairment,
Promoted by all!
Understanding and
Participation.
V loňské ročence jsme vás informovali o účasti naší školy v projektu
STEP UP (multilaterální partnerství škol Comenius) a s průběhem
prvního roku jeho konání. Dovolte nám tedy v letošním vydání shrnout
průběh projektu za celou dobu jeho konání a především seznámit vás
s jeho výstupy.
Projekt STEP UP vznikl z potřeby sdílet poznatky a zkušenosti v oblasti
prostorové orientace a samostatného pohybu. Zrakové postižení se ve
společnosti vyskytuje v relativně nízké míře. Odborných a školských
zařízení pracujících v této oblasti bývá menší množství nebo bývají
jediná ve své zemi. Proto je potřeba překročit národní hranice a navázat
spolupráci s těmi, kteří se zabývají stejnými problémy a výzvami.
V současné společnosti je toto partnerství speciálních škol příležitostí,
jak inovativními způsoby a za pomoci spolupráce řešit otázky posílení
nezávislosti a rozvoje soběstačnosti žáků se zrakovým postižením.
Hlavním cílem projektu bylo poskytnout rady pro zvýšení povědomí
rodičů, pedagogů a dalších odborníků o jejich úloze při podpoře žáka se
zrakovým postižením v oblasti prostorové orientace a samostatného
pohybu a posílit tak rozvoj těchto základních dovedností.
Pomocí sběru dat z literárních zdrojů, dotazníků, případových studií
a příkladů dobré praxe byly vytvořeny materiály s návody a postupy, jak
předcházet tomu, aby byli žáci se zrakovým postižením odkázáni na
pomoc jiných osob:
Krok za krokem – tato brožura je průvodcem pro rodiče, pedagogy
a další odborníky, kteří pracují s dětmi se zrakovým postižením. Uvádí
jednoduché postupy a návody, jak je možné u dětí se zrakovým
postižením podporovat rozvoj základních dovedností prostorové
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orientace a samostatného pohybu, ještě před započetím formální výuky.
Jsou určeny k tomu, aby posílily rozvoj základních pojmů a dovedností,
jako jsou já a mé tělo, rozvoj smyslového vnímání, pohybové dovednosti,
komunikační dovednosti a sebeobslužné a praktické činnosti.
Jiný úhel pohledu – brožura uvádí časté mýty o osobách se zrakovým
postižením a za pomoci ilustrací a popisu je uvádí na pravou míru.

Obr. Je pravda, že … vodicí psi vědí, kam chce člověk jít?

Užitečné zdroje informací – příručka s přehledem vybraných publikací
o rozvoji základních dovedností a prostorové orientace a samostatného
pohybu dětí se zrakovým postižením.
Slovník základních pojmů – slovník základních pojmů z oblasti
prostorové orientace a samostatného pohybu se snaží zavést užívání
standardizované terminologie a definic.
Audit prostředí – šablona a příručka pro provádění hodnocení prostředí
tak, aby bylo přístupné žákům se zrakovým postižením a upozornilo je
na případná rizika.
Jako další výstup projektu vznikly internetové stránky poskytující
informace o průběhu projektu a jeho výstupech. Dále bylo vydáno šest
newsletterů, které uváděly shrnutí pokroku projektu a zároveň
obsahovaly informace a novinky vztahující se k jednotlivým partnerským
institucím.
Velkým přínosem projektu bylo sdílení zkušeností všech zúčastněných
učitelů a porovnání postupů uplatňovaných při výuce prostorové
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orientace a samostatného
pohybu. V souvislosti
s projektem byla navázána
užší spolupráce se školou
ze Slovinska, jejíž žáci se
v letošním školním roce
zúčastnili soutěže v psaní
na klávesnici
a goalballového turnaje O
pohár ředitele školy. V
dubnu 2015 se na oplátku
žáci naší školy zúčastní
projektového týdne
organizovaného slovinskou školou.
Podrobnější informace o projektu naleznete na
www.step-up-comenius.eu nebo u sociální pracovnice školy.
Jana Loudová
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Projekty

Projekt Bezbariérová knihovna
V září 2013 se škola stala součástí projektu Bezbariérová knihovna –
cesta od vize ke standardu. Jedním z mnoha zajímavých cílů projektu,
který se snaží svou náplní efektivně přispět ke zkvalitnění služeb pro
uživatele se zrakovým, sluchovým, tělesným a mentálním
znevýhodněním, je otevřít prostory městských knihoven kulturním či
tvůrčím aktivitám zmíněných skupin. Příležitost spolupráce s knihovnou
s sebou přináší i další možnosti, které v konečném důsledku mohou
výrazně přispět nejenom k vzdělávání žáků, ale také k rozvoji jejich
dovedností v oblasti socializace.
Hlavní kontaktní osobou a patronkou projektové spolupráce byla paní
Viola Nouzovská, s jejíž pomocí se nám podařilo zrealizovat hned tři
úspěšné kulturní akce v prostorách centrální budovy ÚK MK v Praze na
Mariánském náměstí. Ve výstavní místnosti jsme instalovali výstavu
výtvarných výrobků, jež si kladla za cíl ukázat veřejnosti tvůrčí možnosti
žáků se zrakovým postižením. Vedle tradičních keramických sošek si
návštěvníci mohli prohlédnout exponáty vyrobené rozličnými metodami –
ruční papír, drátování, lepení, depistáž apod. V rámci dalších
doprovodných akcí právě paní Nouzovská připravila tematickou
prohlídku budovy ÚK MKP s výkladem o historii vzniku a činností
knihovny.
Druhým příspěvkem z naší strany byla
fotografická výstava studenta Martina
Kramera, studenta druhého ročníku
gymnázia, který i přes své zrakové postižení
fotografuje a připravil krásný tematický
fotografický seriál pod názvem Život na
hranici světla a tmy. Ústředním motivem
jeho fotopříběhu byla vodicí fenka Ignes se
svým pánem Zdeňkem Prieselem,
studentem čtvrtého ročníku gymnázia, a
zachycoval každodenní život člověka se
zrakovým handicapem.
Slavnostní zakončení celoroční spolupráce
se uskutečnilo v klubovně ÚK MKP, kde
naši žáci dne 10. 6. 2014 sehráli pro širokou
veřejnost a spřátelené hosty humoristickou povídku Vendelín a upíři
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volně adaptovanou podle předlohy Briana
Jacquese. Setkání, kterého se zúčastnili
základní školy pro zrakově postižené a
sluchově postižené, zaměstnanci a čtenáři
městské knihovny a také někteří
zaměstnanci Magistrátu hlavního města
Prahy, bylo důstojným zakončením
projektu.
Naši žáci opravdu bohatě využili příležitost
představit své tvůrčí dovednosti a přiblížit
život zrakově postižených široké veřejnosti,
zaměstnanci městské knihovny měli
možnost diskutovat o možných změnách
a inovacích v systému pro potřeby zrakově
postižených čtenářů. Ukázalo se, že když
se spojí příjemné s užitečným, může se otevřít prostor pro nové
příležitosti.
Klára Eliášková

Téma: Vltava
aneb Činností k poznání
V pátek 4. dubna 2014 se pro studenty nižších ročníků uskutečnil
projektový den na téma Vltava.
Studenti tříd G2 a G3 zpracovali spolu se svými konzultanty z řad
pedagogů jednotlivá témata z oblasti fyziky, biologie, zeměpisu a chemie
týkající se řeky Vltavy.
Projekt byl zahájen úvodním slovem pí Jansové za hudebního
doprovodu Smetanovy Vltavy.
Od pramene po Labe nám vymezil geografické umístění Vltavy Vojtěch
Čuba s Vojtěchem Jirákem a zároveň uvedli přehled nejvýznamnějších
mostů klenoucích se přes Vltavu. Stavbu vodních děl na Vltavě pak
z historického pohledu přiblížil Martin Chotětický. Dvojice Martin
Karbulka se Zdeňkem Šmejkalem navázali na předchozí vstup změnou
reliéfu Vltavy a vlivem Vltavské kaskády na životní prostředí, část svého
vstupu věnovali povodním, které v posledních letech Vltavu a její přilehlé
okolí postihly. Nejzajímavější a ohrožené druhy flóry a fauny žijící ve
Vltavě přiblížil Lukáš Benčík a Tereza Šustáčková. Vltavu z hlediska
znečištění přiblížil Martin Kramer a Aleš Michal. Tito studenti neváhali
-11

provést praktický rozbor vody z Vltavy, kterou odebrali na několika
místech v Praze a podrobili chemickému rozboru, s jehož výsledkem
studenty seznámili. Studenti ve své prezentaci také zmínili
nejvýznamnější čističky vod na území Prahy. Zcela vyčerpávající byl
závěrečný příspěvek Sialy Špirochové o výrobě elektrické energie ve
vodních elektrárnách a typech jednotlivých vodních turbín.
Za doprovodu Vltavy – tentokráte v moderním rockovém provedení se –
studenti pokusili vyluštit křížovku sestavenou z informací, které během
projektu získali. Jelikož se mezi studenty nenašel žádný úspěšný luštitel,
pohádkovou výhru za vyřešení křížovky nikdo ze studentů nezískal.
I přesto, že projekt trval čtyři vyučovací hodiny, studenti nejen udrželi
pozornost, ale měli spoustu dotazů a doplňujících informací, s kterými se
neváhali podělit se svými spolužáky.
Dagmar Pastuchová

-12

Projekty
I naši studenti se zapojili do
projektu deníku Mladé fronty DNES
Studenti čtou a píší noviny a využili
prostor pro vyjádření vlastních
názorů.

Každý najde důvod, proč
nejít volit. Důvod, proč ano? Svoboda
Je mi devatenáct let, hlasovací lístek jsem do volební urny vhodil již
čtyřikrát a v říjnu půjdu vyjádřit svou vůli zas. Volby jsou pro mě velmi
důležitou událostí, při které mám výsadní právo pověřit vedením našeho
státu konkrétní lidi či strany.
Samozřejmě někdo může namítnout, že hlas jednoho člověka se v tom
moři ostatních ztratí a že vůbec nezáleží na tom, koho volím. Toto
tvrzení je určitě do jisté míry pravda, ale často i jeden hlas může zvrátit
celý výsledek hlasování.
Poslanci mají zodpovědnost za zákony a my za poslance
Dojít do volební místnosti považuji za základní povinnost občana České
republiky. Každý, kdo může volit a k volbám nepřijde, vyhýbá se vlastní
odpovědnosti.
Poslanci mají odpovědnost za schvalování zákonů po celé jejich funkční
období, ale občané mají zodpovědnost za to, kdo bude do Poslanecké
sněmovny zvolen. Nelze uhýbat před touto skutečností a dělat, jako
kdybychom v tomto státě nežili.
Pro prezidenta jsou ústavní zvyklosti idiotské
Volby, které přijdou, budou velmi důležité. Jedná se o volbu mezi
zkrocením moci nenasytného prezidenta, který ústavní zvyklosti
prohlašuje za "idiotské", a pokračováním v parlamentní demokracii, jež
má v našem prostředí dlouholetou tradici.
Důležité bude, kdo a s jakými představami v nové Poslanecké sněmovně
usedne. To, zda se něco změní k lepšímu, záleží jen na nás. Je třeba
volit tu stranu a kandidáty, kteří se opírají o konstruktivní a realistický
volební program.
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Stejně jako poslanec si musí před schválením zákona důkladně návrh
přečíst a zvážit všechna pro a proti, musí i volič prostudovat představy
"své" politické strany.
Výmluvy ve smyslu toho, že není koho volit, jsou podle mého názoru jen
projevem občanské neaktivity.
Nemáš-li koho volit, sám kandiduj
Náš parlament je postaven na pluralitě, máme tedy nespočet politických
stran. Nepovažuji za šťastné uvažovat o tom, zda daná strana překročí
pětiprocentní hranici. Důležité je, že si budu moci říci, že za touto
stranou stojím a věřím jí. Pokud však stále někdo tvrdí, že nemá koho
volit, měl by sám kandidovat, popřípadě vhodit alespoň do volební urny
prázdnou obálku.
Samozřejmě chápu, že může být obtížné pro některé voliče dostavit se
do volební místnosti, ale bez vysoké volební účasti nemá tato "oslava
demokracie" vypovídající hodnotu. Bez občanské společnosti nelze
vybudovat stát, který bude vyhovovat jeho obyvatelům. Dokud bude
vyšší zájem o politiku v korupčnickém podsvětí než mezi voliči, nic se
nezmění.
Myslím však, že je i mnoho lidí líných dojít do volební místnosti, případně
raději odjedou na dovolenou a voličský průkaz si nevyzvednou. Takový
člověk nemá morální právo žádat od státu jeho služby.
Věřím však, že se ve dnech zúčtování sejdeme ve volebních
místnostech a naplníme smysl demokracie.
Každý může nalézt tisíc a jeden důvod, proč k volbám nemůže. Je zde
ale jeden základní důvod, proč k volbám jít. Je to svoboda, ve které nyní
žijeme a pro kterou pokládali naši předci životy. Já k volbám půjdu,
stejně jako má vodicí fenka. A co vy?
Zdeněk Priesel
(příspěvek byl redakčně upraven MF Dnes)
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Projekty

Život na hranici světla a tmy
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Fyzika nebo literatura?

Zvuk a hluk nás provází od narození
– od nevidím do nevidím
aneb Akustika se nás týká, akustika trochu jinak
Tereza Šustáčková
Zvuk nás provází celým životem. Už jako plod v přibližně pátém měsíci
začínáme zvuky vnímat a po narození také i vyluzovat, což ovlivňuje náš
pozdější vývoj, proto je velmi důležité, co malým dětem říkáme nebo co
je necháváme poslouchat.
Určitě nikdo nezapochybuje o tom, že jsou zvuky opravdu všude kolem
nás. Tu někdo vrzne židlí, tu někdo ťukne prstem do klávesnice, někdo
kýchne nebo si odkašle – to všechno jsou zvuky. Ty samozřejmě
můžeme rozdělit do několika kategorií. Jedno z nejzákladnějších dělení
je asi rozdělení na zvuky příjemné a nepříjemné, což úzce souvisí
s dělením na hlasité a tiché. Nikomu jistě není příjemné, když mu
kdosi velmi ostře pronikavým hlasem doslova „zakvílí“ těsně vedle ucha.
Nejenže v takovéto situaci máme sto chutí dotyčného přinejmenším
okřiknout, ale negativní dopady to může mít i na naše sluchové ústrojí.
Naopak zvuky příjemné někdy dokonce i líbezné na nás mají velmi dobrý
vliv. Například hudba. Neznám nikoho, kdo by ji neměl rád a kdo by si při
ní příjemně nezarelaxoval. Provází nás už od úplného počátku a bude tu
s námi pořád. Stále a stále se vyvíjí nové hudební styly a směry, ze
kterých si v dnešní době může vybrat i náročný posluchač. Hudba ovšem
nemusí vycházet jen z našich hrdel a z nástrojů k tomu určených.
Hříčkou přírody a fyziky může hudba vzniknout téměř kdekoliv. Stačí mít
trochu fantazie.
Nezapomínejme také na naše okřídlené kamarády, poskakující ve
větvích stromů, kteří nás každý den budí svými písněmi.
Nezapomínejme na vítr, který si rád pohrává s různými předměty. Stačí
vyjít ven, zaposlouchat se a vnímat všechny ty krásné zvuky kolem. Jistě
si každý přijde na své.
Každý jsme jiný, a jak se říká, sto lidí, sto chutí. To samé platí i pro
zvuky. Někomu se prostě protiví to, co jiný považuje za krásné.
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Z kultury
Jarní poetická soutěž

Butovické veršobraní
V úterý 1. dubna 2014 se na půdě Gymnázia pro zrakově postižené
a Střední odborné školy pro zrakově postižené v Praze 5 – Jinonicích
podruhé veršobralo. Řečeno pragmaticky, proběhl II. ročník recitační
soutěže zrakově postižené mládeže. Ve skutečnosti to byl ročník třetí,
poněvadž ten první, jenž v Butovicích založil tradici, proběhl v roce 2012,
zatímco loni se role pořadatele zhostila staroslavná Levoča. Butovičtí si
tedy z nás nedělají apríl, mají zkrátka své vlastní počty. Na apríl to
přesto v jednom okamžiku skoro vypadalo, když před okna klubovny, kde
se soutěž konala, přihrčel ohromný autojeřáb a s rachotem se jal skládat
nějaký materiál. Na chvíli nás zamrazilo.., ale to jsme skočili doprostřed
slunného dopoledne, takže zpátky na začátek.
Jak už bylo řečeno, organizátorem akce byla GOA Butovice, vyjádřeno
personálně především trojice profesorek Klára Eliášková, Miroslava
Kučerová a Hedvika Haráková. Pan ředitel Ivan Antov pochopitelně
podobné nepovinné aktivity horlivě podporuje, což také na úvod soutěže
stvrdil slovy i květinami, kterými symbolicky poděkoval všem
pedagožkám i vychovatelkám, soutěžícím pak popřál tfuj! tfuj!, za které
se na divadle neděkuje. A kdo všechno přijel na recitační klání? Nejblíže
to měla Škola Jaroslava Ježka z Prahy - Hradčan a Základní škola pro
zrakově postižené nám. Míru z pražských Vinohrad, následovala
Základní škola pro zrakově postižené a vady řeči Plzeň a konečně
nepočetná výprava ze Spojené školy internátní pro zrakově postižené
Levoča.
Soutěžilo se v pěti kategoriích: poezie mladší a starší, próza mladší
a starší a drama
dohromady. Porota byla
trojčlenná: Ján Rakytka,
šéfredaktor zvukového
literárního časopisu
Polyfémos, spisovatelka
Ilona Fryčová a Jiří
Reichel, šéfredaktor
časopisu Zora. Aniž to
možná účinkující tušili,
byli s porotci na jedné
vlně - všichni tři si se
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zrakovým handicapem za život užili své. Takže nelíčená empatie
a ukázka pohotovosti – vedle notebooku se sluchátky skřípal tlustý fix
a klapal Pichtův stroj. Díky tomu bylo vyhodnocení kategorie zpracováno
do pěti minut. Tato úspora času se zúročila při příjezdu řečeného jeřábu,
kdy bylo nutné udělat delší přestávku.
Podobnou empatii a solidaritu jako porota předvedlo rovněž obecenstvo.
Prakticky šlo vesměs o účinkující, kteří se při výkonu soupeřů dokázali
ztišit, nedýchat a uhranutě naslouchat (např. při protiválečné baladě
Fráni Šrámka Raport), nebo naopak s nadšeným potleskem kvitovat
parodii na Erbenovu baladu Svatební košile. Její autor, J. Haubert, sice
zvolil cestu prvoplánového humoru – hrdinka balady má místo modlitební
knížky a křížku lahváče a jointa – nic naplat, mládeži se to líbí. Nabízí se
otázka, zda úspěšnost či neúspěšnost příspěvků u publika nemohla
ovlivnit rozhodování poroty. Myslím, že ano, ale o nic víc než třeba
osobní náklonnost k oblíbenému autorovi. Ilona Fryčová si kupříkladu
nostalgicky posteskla u sonetů Browningové, že ji má moc ráda, i když
na ní v 17-ti při podobné soutěži pohořela. Autor článku trpí pro změnu
na satirické scénky, proto si vychutnal slovenské duo Erik Bednár –
Matúš Olšavský. Urostlí chlapci zpod Tatier bravurně předvedli část
pořadu Soirée legendární dvojice Lasica - Satinský. Z ryzí hravosti přidali
mládenci, fyziognomicky překvapivě podobní svým vzorům zamlada,
ještě improvizovaný rozhovor na téma škola a sprostonárodní báchorky.
Soudě podle dalších ohlasů na komické výstupy nebo básničky J. Žáčka
nebo J. Dědečka, setkává se humor a satira u mladých posluchačů s
daleko větším porozuměním než tvorba vážná. Na druhou stranu
zdokonalování přednesu a odbourávání trémy napomáhá spíš to druhé.
Ať už byla volba příspěvku šťastná, či ne, každopádně děti vesměs
osvědčili dobrou paměť. Ostatně na to jsme si u mládeže se zrakovým
handicapem už zvykli. Jen u prózy Jana Pondělíčka Pamflet proti
večírkům byla porota na pochybách, zda si text trochu nepřebájil. Na
přímou otázku studentík jistou vlastní licenci s úsměvem připustil. O krok
dál zašel spolužák Patrik Hausner: napsal a přednesl vlastní text. Šlo
sice o nesmělý a neučesaný pokus, mladý autor se ale netajil ambicemi
napsat sci-fi román.
A o těch ambicích to vlastně celé je. Zračí se v tom chuť naučit se
a umělecky předvést text, potlačit trému, potěšit svého pedagoga,
pobavit spolužáky. Tím vším se naplnil koš butovického veršobraní. Na
závěr přikládáme seznam oceněných interpretů, jejich domovskou školu
a názvy zvolených soutěžních příspěvků. A pokud byl pro někoho verdikt
porotců zklamáním, může jim to ukázat příští rok na III. (doufejme, že se
dopočítáme!) butovickém veršobraní.
Ján Rakytka
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Výsledková listina
1.
2
Poezie
starší žáci 3.
3.

Tereza Šustáčková
(GOA Praha)
Tatiana Piskorová
(SŠI, Levoča, SK)
Martin Fejfar
(GOA Praha)
Matouš Horák
(Školy JJ)

Raport
(F. Šrámek)
Portugalské sonety
(E. Barrettová- Browningová)
Svatební košile
(J. Haubert)
O námořním kapitánovi
(Michal Černík)

Nikola Voňavková
(nám. Míru)
Daniel Klement
2.
(Školy JJ)
Jan Vích
3.
(Školy JJ)

Mříž
(L. Aškenazy)
Nerostou houby
(Jiří Dědeček)
Písnička o papírovém vojáčkovi
(Bulat Okudžava)

1.

Poezie
mladší
žáci

1. místo nebylo uděleno

Próza
Jan Pondělíček
mladší 2. (GOA Praha)
žáci
Patrik Hausner
3.
(GOA Praha)

Pamflet proti večírkům
(O. Suchomelová)
113
vlastní tvorba

Jana Zelená
(SŠI, Levoča, SK)
Ondřej Mištera
2.
(Školy JJ)
Próza
starší
Kristina Donéová,
žáci
Klára Nováková,
3. Tereza Lubovská,
Kristýna Nedbalová
(GOA Praha)

Niekto ako ja
(Alta Vášová)
Stará hinduistická legenda
(F. Novotný)

1

Drama

Rozpolcenost
(R. Fulghum)

Erik Bednár ,
1. Matúš Olšavský
(SŠI, Levoča, SK)
Siala Špirochová
2.
(GOA Praha)
Nikola Voňavková,
Alena Hurtová, Lukáš
3.
Ráž, Eliška Jirásková
(nám. Míru)
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Soirée
(M. Lasica a J. Satinský)
O ženitbě
(N. V. Gogol)
O psím přátelství
(I. A. Krylov)

Povídka

Pláž, mašle, lehátko
aneb Poslanec na dovolené
(povídka se třemi danými slovy)
Aleš Michal
Je začátek července a všem školákům právě začínají dvouměsíční
prázdniny, na které se celý rok těší. Během léta mají nárok na krátké
dvoutýdenní prázdniny i politici, tedy ministři, poslanci, senátoři a další
osoby celoročně tvrdě pracující pro naše blaho. Stejně jako děti nadšeně
vybíhají 30. června ze školy, těšící se na nové zážitky, vycházejí
i nedočkaví poslanci ze sněmovního sálu na začátku července plni
představ o dovolené u moře plné sluníčka a drahých koktejlů.
Z tradičních turistických destinací, ve kterých tráví často svou dovolenou
Češi, tedy například z Chorvatska, Egypta nebo Itálie, má většina politiků
strach. Většinou si tak vybírají destinace klidnější, které jsou v letních
měsících obydleny méně, nejlépe turisty ze zemí co nejvíce vzdálených
naší republice.
Stejné úvahy jako většina politiků, která se nerada na své vysněné
dovolené shledává s voliči a občany, uvažuje i náš poslanec, pan
Jaroslav. Jaroslav se před odletem na Seychely (které jsou oblíbenou
destinací nejen politiků, ale také spřátelených podnikatelů) neklepe před
ničím jiným, než že na pláži potká svého voliče ležícího na lehátku,
popíjejícího levný džus a natírajícího se opalovacím krémem bez
UV filtru. I když je to opravdu drahá destinace, cestou letadlem stále
přemýšlí o tom, jak by mohl dopadnout. Vzpomněl si na Berlusconiho
vilu, hlasování o státním rozpočtu ve Španělsku nebo na poznávací
zájezdy sněmovního výboru pro kosmonautiku. Plný chmurných
myšlenek, z nichž snad nejhorší je ta, zda si při setkání s voličem hodí
mašli první politik, nebo občan, pět minut před odletem z letiště pan
Jaroslav zmítaný špatným svědomím vybíhá z letadla a utíká pryč. Je
mu jedno, že v letadle zůstal jeho kufr i příruční zavazadlo. Raději se
vrací zpět do své mramorem obkládané kanceláře a v duchu si říká:
„Raději budu celý rok pracovat, než abych se musel setkat se svými
voliči!“ 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.
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Z internátu

Kroužek vaření aneb Sebeobsluha
chutně a zábavně
Každý týden probíhá ve cvičné kuchyni v
budově internátu kroužek vaření. Vždy se
předem dohodne, jaká gastronomická
pochoutka bude na pořadu dne, aby někdo
nebyl zbytečně nepříjemně překvapen.
Aktivní podíl studentů na přípravě, nákupu
surovin a závěrečném uvedení kuchyně do
původního stavu je samozřejmostí a
nenásilnou, zábavnou formou motivuje
studenty k samostatnosti, sebeobslužným
činnostem, lepší orientaci a zdokonalení
praktických dovedností. Ale nejen to.
Neméně důležitá je také vzájemná
komunikace mezi studenty i pedagogem,
který kroužek vede a zapojuje studenty do
pracovní činnosti s přihlédnutím na aktuální
schopnosti, dovednosti i zdravotní stav
každého jedince.
Kroužek vaření si už řadu let drží „vysokou laťku“ mezi volnočasovými
aktivitami, které jsou studentům v rámci pobytu na internátě k dispozici,
o čemž svědčí jeho stále větší popularita. Během vaření si totiž všichni
užijí nejen plných talířů, ale také vrchovatou porci zábavy. A přitom se
vlastně všichni, aniž o tom vědomě přemýšlí, učí novému poznání.
Michal Řezka
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Zpráva z cest

Poznáváme cizí země s Duhou
Tangram
Duha Tangram, sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu
a recesi, je neziskové sdružení z Prahy 6, které pořádá
víkendové, kulturní akce, akce pro děti, mládež a dospělé,
mezinárodní výměny mládeže, zaměřené na výtvarnou činnost,
zimní sporty, vzdělávání a rozvoj osobnosti.
Jednou z nejvýznamnějších činností tohoto sdružení je
integrace zdravotně a sociálně handicapovaných jedinců
a pořádání výměnných pobytů lidí s handicapem z různých zemí
Evropy.
Několika společných pobytů se zúčastnili i někteří studenti z naší školy.
V minulém roce tak v listopadu navštívili Berlín, o jarních prázdninách
poznávali Londýn a Norwich a na závěr školního roku v červnu odletěli
na týdenní pobyt k moři do Cadizu ve Španělsku.
Kromě výletů do zahraničí se naši studenti zúčastňují i akcí, které toto
sdružení pořádá v Praze, (prohlídka významných památek se
zaměřením na určitý architektonický styl) a víkendových pobytů
v různých ročních obdobích v krásné přírodě Jizerských hor.

Ze studentských zápisníků
Podzimní Berlín
Loni na podzim pár vyvolených od nás ze školy navštívilo Berlín. Ráno
jsme odjeli z ÚAN Florenc žlutým autobusem STUDENT AGENCY
a v odpoledních hodinách jsme dorazili do hlavního města a samostatné
spolkové země Berlína. Ubytováni jsme byli v Gruppenhaus (ubytovna)
po třech až čtyřech lidech na pokoji. Naše ubytování se nacházelo
v okrajové části Berlína Steglitz – Zehlendorf.
Vařil nám místní šéfkuchař Gabriel. Jídlo bylo opravdu delikátní a hlavně
typicky německé. Takže u snídaní nechyběly klobásky několika druhů,
vajíčka, uzeniny a sýry. A samozřejmě typické německé Brötchen. Celý
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den jsme měli program,
který nám zařizovala
paní Wolfová a místní
úřednice Heike. Dvakrát
jsme navštívili místní
školu pro slabozraké a
nevidomé. Samozřejmě
se v našem nabitém
programu našel i čas na
nakupování a na hraní
známé hry Geocaching.
Při návštěvě centra a
památek Berlína nás provázel velmi milý pan Joachim Elbe. Byli jsme na
slavném náměstí Pariserplatz, u Brandendburské brány, prošli jsme se
po ulici Unter den Linden nebo po Alexanderplatzu. Asi nejlepší byla
návštěva Reichstagu, kde sídlí dnešní Bundestag (parlament).
Absolvovali jsme i okružní jízdu parníkem po řece Sprévě. Jeden večer
jsme dokonce navštívili místní Berlínskou filharmonii a zhlédli její scénu.
Také jsme navštívili světoznámé muzeum voskových figurín Madame
Tussaud.
Jeden den jsme vyjeli i do nedalekého města Postupim, které bylo
v dávné minulosti známo místem konference po druhé světové válce.
Naše „delegace“ byla natolik významná, že nás přijal na radnici i starosta
městské části Steglitz – Zehlendorf . Dokonce fotku naší skupiny s
krátkým článkem otiskli v místních novinách.
Myslím, že naše výprava byla na vysoké reprezentativní úrovni a splnila
všechna naše očekávání. Po návratu byli všichni nadšeni a spokojeni.
Za celou delegaci: Martin Karbulka a Vojtěch Čuba
Zimní zájezd do Spojeného království Velké Británie a Severního
Irska
15. 2. 2014 – 23. 2. 2014
Všichni účastníci se sešli v sobotu 15. února 2014 v 8:00 na Terminálu 1
na Letišti Václava Havla. Letěli jsme se společností EasyJet a na letišti
London – Stansted už čekal autobus, který nás odvezl do New Eccless
Hall School, našeho přechodného bydliště. Tato škola se nacházela na
samotě poblíž města Norwich na jihovýchodě Británie. S Čechy přijeli na
tuto výměnu také Poláci, Maďaři, Bulhaři a Angličané.
První den byl uvítací a seznamovací s prostředím. Každý další den měla
ráno v 10:00 každá skupina ranní rozcvičku, poté začal denní program,
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jeden den byl vyhrazen sportům, například lezení na stěně, provazové
bludiště, lezení do výšky po kládách se zajištěním nebo orientační hra.
Naplánované byly dva výlety – jeden do Londýna a jeden do Norwiche.
Další dny byly věnované různým hrám, workshopům, například malování
obrázků na téma postižení lidé, drama workshop spojený s hraním
různých her, zpěvem, diskuse o ideální Evropě a diskuse o zdravotním
postižení lidí z různých zemí.
Petr Klimeš
Týden ve Španělsku
16. června jsem se spolu se svou kamarádkou zúčastnila úžasné cesty
do španělského Puerta Real.
Hned první den po našem příletu jsme se seznámili s báječnou
partičkou, která nám měla po dobu sedmi dnů představit a ukázat nejen
jejich město, ale také krásný Cadiz, nacházející se v těsné blízkosti
Puerta Real. Co se ale bude dít, jsme netušili, a tak byly pro nás veškeré
aktivity překvapením. Program, který si pro nás španělští přátelé
připravili, byl nabit od podlahy až po půdu.
Hned po snídaních jsme vyráželi do ulic za novými zážitky a poznáním.
Vyzkoušeli jsme si, jaké to je být sprejerem, což byla pro mnohé z nás
premiéra. Dozvěděli jsme se, že jsou zde grafity velmi oblíbené, a sami
jsme si i navrhli obrázky, které potom mistr svého oboru „nahodil“ na
zeď. Celý výtvor vypadal velmi efektivně a krásně. Mezi další velmi
příjemné činnosti patřilo i rozdělení do tematických skupin dle libosti.
Spolu s ostatními členy skupiny Rap jsme složili tříjazyčný, anglickočesko-španělský rap, který sklidil velký úspěch.
Ve čtvrtek jsme konečně vyrazili za vytouženým vykoupáním na
přenádhernou „Cadizskou pláž“, kde nás čekalo další překvapení.
Z písku jsme postavili popeláře a znak recyklace jako poselství pro
okolní svět. Mezi mé nejkrásnější dny ve Španělsku patřila i sobota,
protože právě v tenhle den jsme se my, Češi, rozdělili do jednotlivých
rodin španělských členů Duhy Tangram. Spolu s Patricií, její maminkou,
tetou a mladším bratrem Pedrem jsme vyrazili do zábavního parku, který
se nachází v hlavním městě Andalusie, v Seville. Tímto výletem jsem
byla velmi nadšena.
Celý týden byl pro mě nezapomenutelným zážitkem, na který budu vždy
ráda vzpomínat. Se slzami v očích a s těžkým srdcem jsem se loučila
s místní skupinkou úžasných a přátelských lidí. Opravdu velmi doufám
v brzké shledání s lidmi, díky kterým se můj pobyt ve Španělsku stal tou
nejlepší dovolenou.
Tereza Šustáčková
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Zpráva z cest

Krajem „Zapadlých vlastenců“ literární a divadelní toulky
Tradiční podzimní literární
toulky se tentokrát konaly
11. – 13. 10. 2013 ve
Sklenařicích, ve Vysokém nad
Jizerou a okolí.
Na vycházkách studenti
poznávali tento horský kraj,
nazývaný také krajem
„zapadlých vlastenců“,
nejvýše položené město
v České republice – Vysoké
nad Jizerou, Paseky a okolí
a spisovatele, jejichž dílo, rodiště nebo působení v místě je s těmito
místy spjato. Byl to např. Karel Václav Rais, Zdeněk Rón, rodák
z Vysokého nad Jizerou, Věnceslav Metelka, který mimo jiné také
působil jako učitel v Pasekách, Viktor Dyk, jenž si oblíbil okolí Vysokého.
Na památku místa, kde při svých toulkách rád sedával a kochal se
pohledem na hřeben Krkonoš, je poblíž Vysokého Dykova skála.
Studenti plnili úkoly literárního kvízu, hledali po okolí „kešky“ a ani
nepostřehli, kolik kilometrů vlastně ušli.
Literární toulky byly obohaceny o návštěvu divadla Krakonoš ve
Vysokém nad Jizerou, kde působí ochotnický soubor již od roku 1786.
V rámci divadelní přehlídky amatérských souborů zhlédli odpolední
představení.
Miroslava Kučerová
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Fotoreportáž
Zimní krása našeho areálu
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Viděno hmatem

Spolek Viděno hmatem
aneb Kde všude jsme byli
PODZIM
Krajem zapadlých vlastenců – podzimní literární a divadelní toulky,
které jsme strávili uprostřed nádherné přírody na pomezí Jizerských
hor a Krkonoš.

`]A EU]LIS g `OUYUGL
Na koních v Podolí
(Víkend na ranči v Podolí u Klatov popsal Jirka Bidovský)
V sobotu po snídani jsme absolvovali projížďku na koních v areálu
ranče. Koně sice vodil „trasér“, i tak to ale byl velký zážitek. V rámci
prohlídky areálu jsme měli příležitost „prohlédnout si domácí zvířata
a na vlastní kůži jsme zkusili, jak se asi bydlelo v indiánském „týpí“.
Odpoledne jsme se vypravili na blízkou rozhlednu Svatobor u Sušice,
která má 182 dřevěných schodů a krásný kruhový výhled. V Sušici
jsme ještě zdolali vrch Stráž, na němž stojí raně barokní Kaple
Anděla Strážce, ke které se dá vystoupat podél křížové cesty po
kamenném schodišti s oboustranným zábradlím, kde jsme měli spoustu
příležitostí vyzkoušet si prostorovou orientaci. V neděli dopoledne
navštívil ranč „kovboj“, který nám předvedl své umění při nasedání
a jízdě na koni, házení lasem a jiné kovbojské dovednosti. Navzdory
nepříjemnému dešti to byl nezapomenutelný zážitek. Na zpáteční
cestě jsme se ještě krátce zastavili v Rožmitále u pomníku hudebního
skladatele Jakuba Jana Ryby, kde jsme si řekli něco o jeho životě,
díle a nešťastném konci.
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ZIMA
Jarniny na Spálově – tradiční týdenní pobyt v Jizerských horách,
tentokrát díky naprosté absenci sněhové pokrývky ryze turistický.
V náročném terénu jsme zvládli Riegrovu stezku do Semil, Palackého
stezku do Návarova, výstup na Cimrmanovu rozhlednu
v Příchovicích, Panteon v Malé Skále a hrad Frýdštejn. Nesmírně
inspirativní byla návštěva IQ parku
v Liberci.
LÉTO
Pěšky Benešovskem – letní
putování Středočeským krajem, ve
kterém jsme navštívili a důkladně
prohledali hrad Český Šternberk,
zámek Jemniště a miniatury
známých českých památek
v zahradě zámku Berchtold.
Kolem okolo Třeboně – tradiční
letní tandemová cyklojízda
líbeznou jihočeskou krajinou
v okolí nádherného starobylého
města.

Z tradičních akcí pořádaných ve spolupráci se školou
vybíráme:
•

Klub mladého diváka

•

Adaptační kurz studentů prvních ročníků v penzionu Mariadol
v Mrzkovicích u Světlé nad Sázavou

•

7. ročník soutěže v psaní na klávesnici, kterého se v tomto školním
roce poprvé zúčastnili studenti ze slovinské Lublaně (Zavod za
slepo in slabovidno mladino)

•

Poznávací zájezd do Berlína a Postdamu
Maturitní ples školy v KC Novodvorská

•
•

7. ročník recitační soutěže s podtitulem Butovické veršobraní II
v rámci společného projektu se Strednou školou internátnou
z Levoče
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•

10. ročník goalballového turnaje O pohár ředitele školy

•

Vystoupení dramatického souboru na festivalu Slunce a v Ústřední
knihovně Městské knihovny v Praze v rámci projektu Bezbariérová
knihovna
Cykloturistický kurz studentů třetích ročníků tentokrát v Třeboni

•

Miroslava Wagnerová

-29

Perličky z lavic

Perličky i perly
ulovené v oblasti přírodních věd
Fyzika:
Novelizace v oblasti pojmů:
Negací siločar zobrazujících elektrické pole jsou SLABOTEČKY.
Kromě tloušťky vodiče existuje v negaci i ŠTÍHLOST VODIČE
Existuje zatmění Měsíce, Slunce i ZATMĚNÍ MYSLI.
Nová zjištění o vesmíru:
Tři části komety jsou: hlína, kámen a výbušnina.
Objevení MLÉČNÉ KOMETY…
Z výpovědí studentů:
– Co představuje v Ohmově zákonu písmeno I ?
– Mě napadá iont!
Pes má v sobě lepší hertze, na hertze má jiný přijímač.
Matematika:
Novelizace v oblasti pojmů:
Rovina rozděluje prostor na dva POLOOSTROVY.
Podivuhodná zjištění
Čitatel zlomku je nahoře, ale já ho mám vlevo. To je ale jedno…
Já budu mít z matiky ANGÍNU VEKTORIS!
Nevidomých bylo 16, vodicích psů 10, tj. celkem se tábora účastnilo
26 studentů…
Paní profesorko, já jsem zapomněl…a už jsem zapomněl, na co jsem se
chtěl zeptat…
Ulovila Jitka Jansová
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Ze života naší školy

Ze školní kroniky
Září
2. září byl zahájen nový školní rok 2013/2014.
4. září organizovala naše škola, ministerstvem stanovená jako
spádová, konání didaktických testů a písemných prací společné části
maturitních zkoušek.
9. – 13. září získávali studenti třídy A4 zkušenosti během odborné
praxe.
11. září proběhly ústní zkoušky společné i profilové části
maturitních zkoušek.
13. září se uskutečnila exkurze do Muzea Stará Čistírna v PrazeBubenči. Studenti tříd A1, G2, G3 vedeni pí Pastuchovou, Jansovou
a p. Macháčem vstoupili do původních prostor s pozůstatky původních
technologických zařízení. Sledovali provoz parních strojů a dalších nově
obnovených technických zařízení, a dokonce se plavili v podzemí na
raftu stokou 80 metrů dlouhou.
16. září odpoledne se v učebně přírodních věd sešli účastníci
červnového zájezdu do Petrohradu a Pobaltí. Při konzumaci výborného
boršče, blin a pravého ruského čaje a při promítání videozáznamu
společně zavzpomínali.
17. – 20. září prožili
studenti prvních ročníků
a pedagogický tým, který
tvořili pí Jansová, Loudová,
Navrátilová, p. Antov, Macháč
a p. Galvas, v Mariadolu –
Mrzkovicích. Při poznávání
kraje se poznávali navzájem.
Cílem vycházek byla
Stvořidla, Světlá
nad Sázavou, Ledeč nad
Sázavou a Lipnice nad
Sázavou.
26. – 30. září se vydala třída G3 s pí Pastuchovou na výlet do
Žďárských vrchů. Za slunečného počasí navštívili účastníci vodní nádrž
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Velké Dářko, klášter Zelená Hora, prošli tamější prales a nasbírali
spoustu hub.

Říjen
1. a 2. října proběhla regionální prezentace naší školy v Berouně.
8. října 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.
7. – 9. října proběhlo
mezinárodní setkání
k projektu STEP UP. Naši
školu navštívili zástupci ze
škol a speciálních zařízení
z Finska, Švédska, Lucemburska, Skotska, Severního Irska, Irska a
Slovinska.
11. – 13. října se uskutečnila prezentace naší školy v Kladně.
15. října pomáhali studenti naší školy při celostátní sbírce Bílá
pastelka.
15. – 19. října jsme postupně představili naši školu v Kladně
a Liberci.
23. října se studenti tříd G1, S1 a A34 vedeni pí Jansovou
a p. Macháčem vydali do Prahy 9 - Kyjí, kde sídlí provozovna společnosti
Coca-Cola. Po zhlédnutí filmu o historii společnosti navštívili také
provozovnu. Viděli, jak se vyrábějí pet lahve na Coca-Colu, jak vypadají
výrobní linky a na závěr se zasmáli při sledování televizních reklam na
Coca-Colu.

Listopad
7. listopadu se v naší škole
uskutečnil šestý ročník
celostátní soutěže v psaní na
klávesnici. Z vítězství
v kategorii středních škol se
radoval již podruhé „náš“ Aleš
Michal.
13. listopadu se o naší
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speciální škole mohli dozvídat
případní zájemci v Rakovníku.
14. listopadu
reprezentovala naši školu
třída O2 pod vedením
pí Zichové, Navrátilové
a p. Jelínka na festivalu
integrace Slunce
v žižkovském Paláci
Akropolis. Předvedli
dramatizaci knihy Arnošta
Lustiga Zloděj kufrů.
15. listopadu byly naše studentky Kristýna Donéová a Kamila
Falesová oceněny jako nejlepší „sběratelky“ Bílé pastelky v Praze.
Slavnostní vyhlášení se konalo v Rezidenci primátora Hlavního města
Prahy v reprezentativních prostorách pražské městské knihovny.
19. listopadu byl cílem skupiny patnácti studentů pí Beranové
a pí Kučerové Berlín. Pobyli tam do 26. listopadu.
21. – 23. listopadu jsme představili naši školu na výstavě středních
škol Schola Pragensis v Kongresovém centru Praha.
29. listopadu se uskutečnil Den otevřených dveří. K prohlídce zvaly
otevřené učebny vybavené výpočetní technikou, učebny s vystavenými
speciálními pomůckami i výtvarná dílna v přízemí. Zájemci si mohli
prohlédnout také internát.
Studenti tříd A1, O1, S1,
S2 a A3 se pod vedením
pí Navrátilové, Jansové
a p. Macháče vydali na
exkurzi do Čokoládového
domu, aby zjistili, jak se
čokoláda vyrábí. Předtím
prošli část Královské cesty
z Malostranského náměstí
přes Karlův most
a Staroměstské náměstí. Zde
si již užili předvánoční
atmosféru, protože se
dokončovala výzdoba vánočního stromu.
Během exkurze se studenti seznámili s původem kakaových bobů, jejich
úpravou, historií výroby čokolády v Evropě a mohli si hmatem
„prohlédnout“ některá zařízení na ruční výrobu čokolády. Sladkou
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odměnou na závěr bylo ochutnání čerstvě vyrobené pralinky. Zpět se
vraceli příjemně naladěni s čokoládovou chutí v ústech.
Cílem tříd G1, G2, G3 a S1 v doprovodu pí Loudové a p. Řezky
bylo Národní technické muzeum na Letné. Studenty zaujaly především
interaktivní expozice, které jim přiblížily některé „technologické zázraky“.

Prosinec
11. prosince se v rámci projektu Byli bychom další na řadě uskutečnila
beseda s pamětníkem holocaustu panem Wernerem, který přežil pochod
smrti z Auschwitz-Birkenau.
16. prosince se v rámci Minimálního preventivního programu
setkali studenti třetích ročníků s psychologem školy p. Galvasem.
17. prosince zprostředkovali členové našeho školního parlamentu
návštěvu velvyslanectví SRN. Zájemci provázeni p. Antovem,
pí Beranovou a pí Kučerovou se dozvěděli zajímavé informace
o berlínských a pražských událostech v roce 1989.
18. prosince se setkal p. Galvas postupně s druhými a čtvrtými
ročníky.
19. prosince jsme přijali výjimečnou nabídku Pražské konzervatoře
navštívit koncert Národní školy tradičních umění v Soulu. Ukázky
korejské lidové hudby, písní a tanců s originálními hudebními nástroji
sice nekorespondovaly s adventní atmosférou vně koncertního sálu, ale
mnohaminutové víření bubnů bylo strhující.
20. prosinec, poslední
školní den roku 2013, jsme
strávili společně v jídelně
školy. Program vánočního
dopoledne začal humorně:
Dramatický soubor školy
předvedl dramatizaci povídky
Vendelín a upíři, duo HUHU
alias bratři Hubáčkové scénku
V čekárně, ruský kroužek
Pohádku o řepě. Teprve
dramatizace příběhu Balíček v červeném papíře a závěrečné zpívání
koled přivábily do školy Vánoce…

Leden
13. ledna odpoledne se naše škola podruhé otevřela veřejnosti.
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23. ledna uspořádala bývalá absolventka školy
Zuzana Ouředníčková a pí Seifertová pro studenty tříd S2 a S3 seminář
na téma Muzikoterapie. V první části se studenti dozvěděli o možnostech
využití muzikoterapie v praxi. Druhá část byla prožitková – studenti si
sami na sobě vyzkoušeli některé techniky.
30. ledna skončilo první pololetí a studenti mohli obnovit své síly
během jednodenních prázdnin.

Únor
5. února navštívila třída G3 s pí Eliáškovou Senát ČR. Komentovanou
prohlídku krásnými sály vedl pan senátor
Pešák, absolvent naší školy.
9. – 12. února navštívily pí Loudová,
Eliášková a pí Wagnerová FinskoJyväskylä v rámci projektu STEP UP.
11. – 17. února nastaly jarní prázdniny
a někteří studenti se vydali s pí Petržilkovou
do Anglie.
8. února se vydařil maturitní
a imatrikulační ples v KC Novodvorská
v Praze 4. Po předtančení, které si připravil
náš absolvent J. Sarkány s partnerkou,
následovalo stužkování, šerpování, “zlatý
déšť“ a tanec. Nechyběla ani bohatá
tombola.
26. února navštívili zájemci z řad
studentů s pí Kobiánovou Evropský dům
v Jungmannově ulici s cílem rozšířit si poznatky o EU. Návštěvu inicioval
školní parlament.

Březen
10. března byl projektovým dnem anglického jazyka. Třídy A34, S3
s pí Harákovou a pí Petržilkovou se vydaly na komentovanou vycházku
Prahou.
10. – 12. března vystoupily pí Zichová a pí Navrátilová na
II. Tyflopedické konferenci na Univerzitě Palackého v Olomouci
v rámci tématu Jinakost ve vzdělávání. Prezentovaly probíhající projekt
Byli bychom další na řadě.
14. března navštívil p. Antov Dublin jako zástupce naší školy
v mezinárodní organizaci MDVI Euronet.
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24. března byla zahájena sbírka Srdíčkové dny. Prodejem
předmětů s logem Život dětem jsme přispěli částkou 1610 Kč.
25. března zhlédla třída A3 vedená pí Balejovou expozici Peníze
v Národním muzeu.

Duben
1. – 4 dubna se naplňoval mezinárodní projekt. První den dopoledne se
na internátě uskutečnil druhý ročník Butovického veršobraní, odpoledne
pak hudební workshop na téma Mozart a Praha. Druhý den dopoledne
proběhl ve škole výměnný vyučovací program, odpoledne následovala
návštěva pobočky městské knihovny na Smíchově a návštěva
Bertramky.
3. dubna pořádala naše škola již desátý ročník mezinárodního
turnaje v goalballe O pohár ředitele školy. Zvítězili Bobři z Lublaně.
4. dubna prezentovali studenti tříd G2 a G3 své poznatky v rámci
projektového dne Vltava.
10. dubna se p. Galvas setkal se studenty čtvrtých ročníků.
Probrali společně úskalí
maturitní zkoušky.
15. dubna se konala
písemná zkouška z účetnictví
jako součást profilové
maturitní zkoušky.
Studenti třídy A3
s pí Balejovou, p. Antovem,
a p. Máchou navštívili Českou
národní banku. Prohlédli si
expozici Lidé a peníze.
23. – 24. dubna
proběhla praktická maturitní
zkouška (část profilové zkoušky) studentů OA.
25. dubna pí Pastuchová a pí Jansová společně se studenty G1,
G2 a S1 zamířili do botanické zahrady.
Ve stejný den se sportovní reprezentanti naší školy zúčastnili
přespolního běhu. Pořadatelem byla již tradičně škola A. Klara v Praze –
Krči. Trať, která byla vedena areálem školy, zdolávali Kristýna Donéová,
Karel Mráček s trasérem Vojtěchem Čubou, Václav Kohout s trasérem
Martinem Chotětickým a Martin Karbulka. Karel Mráček ve své kategorii
obsadil pěkné druhé místo.
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28. dubna večer uspořádal Lions Club Praha První v atriu
Studiového domu Českého rozhlasu benefiční kulturní večer spojený
s aukcí výtvarných prací studentů ve prospěch naší školy. Výbornou
akustiku atria a svůj um předvedl již tradičně komorní sbor Oktet. Krásný
zážitek z tohoto setkání umocnilo pohoštění, které připravily členky
klubu.
30. dubna třídní učitelé rozdali maturitním ročníkům vysvědčení
za čtvrtý ročník.
Studenti druhých a třetích ročníků s pí Zichovou a pí Navrátilovou
se věnovali projektu Byli bychom další na řadě.

Květen
2. – 7. května se konaly písemné zkoušky společné části maturitní
zkoušky (písemné práce z ČJL a AJ, didaktické testy z ČJL, AJ, NJ, M).
12. – 16. květen strávili studenti A3, G3, S3 a O1 na
cykloturistickém kurzu v okolí Třeboně. Vedoucím akce byl p. Brückner
a pedagogický doprovod tvořili pí Wagnerová, Pastuchová, Haráková,
Eliášková, Navrátilová, Loudová a p. Mácha.
19. – 21. května navštívily pí Loudová a pí Wagnerová v rámci
projektu STEP UP Belfast v Severním Irsku.
22. května se členové dramatického souboru vedeni
pí Eliáškovou, Wagnerovou a p. Máchou zúčastnili festivalu integrace
Slunce v Paláci Akropolis. Předvedli dramatizaci Vendelín a upíři – a byl
to úspěch. Již podvacáté se zde setkali lidé se zdravotním postižením se
zdravými všech věkových kategorií.
26. – 27. května proběhly ústní maturitní zkoušky tříd A4 a G4
(součásti profilové i společné části státní maturity) a obhajob maturitních
prací A4 (součást profilové části).
28. – 29. května se studenti O1 s pí Navrátilovou vydávali za
poznáním. Navštívili Památník Karla Čapka, zámek Dobříš, Muzeum
zlata v Novém Kníně a Mníšek pod Brdy.

Červen
4. – 5. června zamířila třída G2 s pí Eliáškovou do Památníku Karla
Čapka a do Koněpruských jeskyní.
Třída S2 s pí Kučerovou a Petržilkovou pobyla od 4. června až do neděle
8. června ve Sklenařicích u Vysokého nad Jizerou.
10. června vyslechli studenti třetích ročníků přednášku o genetice.
Třídy G1, S2 s pí Jansovou a pí Eliáškovou si prohlédli
Klementinum. Třídy A1, S1 a O1 s pí Petržilkovou, Loudovou
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a Wagnerovou Ústřední knihovnu Městské knihovny v Praze na
Mariánském náměstí.
11. června vystoupil dramatický soubor v pražské Městské
knihovně v rámci projektu Bezbariérová knihovna. Současně zde byla
instalovaná výstava prací z naší výtvarné dílny.
19. června se studenti tříd G1 a G2 s pí Jansovou zúčastnili
školního výletu na hrad Křivoklát a jeho okolí. Po příjezdu vlakem se
nejdříve prošli krásnými křivoklátskými lesy, kde žije mnoho zajímavých
živočichů a rostlin. Jejich listy a plody si mohli osahat na reliéfních
deskách v terénu. Nachází se tam také různé druhy dřeva, čehož využili
hlavně studenti G2 v rámci výuky akustiky. Studenti G1 si vyzkoušeli
zákony fyziky ve sportovním lesním areálu. V blízkém informačním
centru si poslechli zvuky zvířat a ptáků a také osahali vycpaná zvířata.
Na nádvoří hradu Křivoklát si vyzkoušeli střílení z luku i kuše a na závěr
se prošli po hradbách.
16. – 23. června se uskutečnil zájezd do Španělska.
25. června se postupně sešel p. psycholog Galvas se studenty
prvních, druhých a třetích ročníků v rámci Minimálního preventivního
programu.
27. červen byl poslední školní den školního roku 2013/2014.
Jana Hozová

Ať žije školní rok 2014
2014/2015
/2015!
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Seznamy
Žáci školy 2013/2014
Gymnázium
G1 – třídní učitelka JITKA JANSOVÁ
Matěj Brožek, Mikuláš Kopas, Roman Krček, Natálie Landová,
Jan Matějovič, Tomáš Mysliveček, Alexander Savov
G2 – třídní učitelka KLÁRA ELIÁŠKOVÁ
Lukáš Benčík, Martin Kramer, Roman Krček, Natálie Landová,
Aleš Michal, Tereza Šustáčková, Martin Vavroch
G3 – třídní učitelka DAGMAR PASTUCHOVÁ
Vojtěch Čuba, Martin Chotětický, Vojtěch Jirák, Martin Karbulka,
Adam Paňko, Zdeněk Šmejkal, Barbora Špirochová
G4 – třídní učitelka JANA HOZOVÁ
Chenchu Hou, Tomáš Jůza, David Krušinský, Miloš Miškovský,
Daniel Ondračka, Zdeněk Priesel

Obchodní akademie
A1 – třídní učitel MICHAL MACHÁČ
Patrik Hausner, Petr Klimeš, Václav Krupka, Karel Mráček,
Martin Zamrazil, Bohuslav Zaspal
A3 – třídní učitelka MIROSLAVA WAGNEROVÁ
Marek Kněbort, Martin Kosina, Marek Pardubický, Daniel Rohlík,
Jakub Šindelář, Adam Šírek
A4 – třídní učitelka MIROSLAVA WAGNEROVÁ
Aleš Bláha, Martin Fejfar, Jan Střelec
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Sociální činnost
S1 – třídní učitelka JANA LOUDOVÁ
Petar Bačevič, Sára Běťáková, David Hába, Tereza Klausová,
Jan Pondělíček, Michal Stiburek, Štěpán Větrovec
S2 – třídní učitelka MIROSLAVA KUČEROVÁ
Josef Brůžek, Kristina Donéová, Dominika Drtinová, Kamila Falesová,
Jan Janík, Kateřina Krčková, Michaela Kulhánková, Tereza Lubovská,
Kristýna Nedbalová, Klára Nováková, Michal Přibáň, Lucie Zelenková
S3 – třídní učitelka HEDVIKA HARÁKOVÁ
Jiří Bidovský, Michal Janík, Radek Kříž, Monika Trakalová
Obchodní škola
O1 – třídní učitelka JANA NAVRÁTILOVÁ
Kristýna Farská, Tomáš Hemer, Jindřich Herčík, František Kaiser,
Václav Kohout, David Kováč, Vojtěch Orel
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Zaměstnanci školy 2013/2014
Ředitel školy
IVAN ANTOV anglický jazyk, dějepis

Zástupkyně ředitele
LENKA BALEJOVÁ ekonomika, ekonomika podniku, ekonomie,
sociální politika

Pedagogický sbor
LIBUŠE BERANOVÁ německý jazyk, tělesná výchova
KLÁRA ELIÁŠKOVÁ český jazyk a literatura, estetická výchova,
dramatická výchova, jazykovědní seminář,
základy lingvistiky
HEDVIKA HARÁKOVÁ český jazyk a literatura, anglický jazyk,
konverzace v anglickém jazyce
JANA HOZOVÁ matematika
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, učební a odborná praxe
MICHAL MACHÁČ ekonomika, bankovnictví a pojišťovnictví,
občanská nauka, informační technologie,
ekonomika podniku
JANA NAVRÁTILOVÁ obchodní korespondence, občanská nauka,
právo, telemarketing, hospodářský zeměpis
PETRA PAĎOUROVÁ zeměpis, tělesná výchova
DAGMAR PASTUCHOVÁ zeměpis, tělesná výchova, biologie,
zdravověda, základy společenských věd
ZUZANA PETRŽILKOVÁ anglický jazyk
IVANA SEIFERTOVÁ sociální politika, sociální služby
MIROSLAVA WAGNEROVÁ účetnictví, ekonomika, učební praxe,
obchodní korespondence,
základy obchodní korespondence,
hospodářské výpočty
EVA ZICHOVÁ dějepis, základy společenských věd,
společenskovědní seminář, psychologie
MARTIN ŽĎÁNSKÝ matematika, chemie, informační technologie
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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

Sociální pracovnice
JANA LOUDOVÁ

Ekonomka školy a internátu
LEONA DEJMKOVÁ

Školník školy a internátu
JIŘÍ SOVÍČEK
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Maturanti ze třídy

G4

Maturanti ze třídy

A4
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