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ČERVENEC 2011


Kalendář akcí

Arteterapie
V červenci v klubovně Tyflokabinetu se koná arteterapie - léčba umění nevidomých a slabozrakých - termín dle domluvy na tel. 604 947 461.



Alena Šuflová

Narozena 3. 7. 1930.

Česká tyflopedka a učitelka výtvarné výchovy.

Ve své práci stále objevovala nové možnosti, jak slabozrakým žákům zpřístupnit výtvarnou činnost, kterou v rámci estetické výchovy považovala za jeden z významných pramenů estetického poznání.
Narodila se v Brně. Tam také získala základní všeobecné vzdělání. Ve svém rodném městě v letech 1945 až 1950 studovala na pedagogickém gymnáziu. Již tehdy měla zájem o výtvarné umění.
V letech 1951 až 1972 vyučovala na základní škole v Drnholci, Brně, Bohumíně a Opavě. V letech 1972 až 1987 působila na základní devítileté škole pro slabozraké v Opavě. Potřebnou speciálně pedagogickou kvalifikaci získala studiem na Pedagogické fakultě PU v Olomouci.
Pracovala s úmyslem prohloubit estetické vnímání slabozrakých žáků. Kladla přitom důraz na spolupráci zraku a hmatu. Práce žáků vystavovala na několika výstavách i v zahraničí, kde sklidily značný ohlas. Je také novátorkou v zavádění adekvátních výtvarných technik.
Z publikační činnosti jsou to např. tyto práce: Osvědčené výtvarné techniky pro slabozraké děti (rok 1977); Osvědčené výtvarné techniky pro slabozraké žáky (rok 1982); Slabozraké děti a výtvarná výchova (rok 1977); Papírová koláž, osvědčená technika pro slabozraké děti (rok 1977) a jiné. Publikovala převážně v časopise Otázky defektologie. Napsala pedagogické čtení Seberealizace žáků ve výtvarné výchově v základní škole pro slabozraké, za které získala zasloužené 1. místo v celostátní soutěži.

	zdroj: internet - tyflopedický lexikon








Zrak zvířat

Na skok se zastavíme v Africe, na travnatých pláních a stepích, kde se prohání buvolec stepní. Tato antilopa potřebuje sledovat nebezpečí nejen zepředu, ale i zezadu, a to, i když má při pasení skloněnou hlavu. Proto má, jako většina zvířat, která jsou na seznamu oblíbených jídel dravců a šelem, oči po stranách hlavy. Každé oko jí dává obraz z jedné strany a společně pokrývají prakticky všechny směry. Tento dokonalý zrak zaručuje antilopě, aby byla neustále ve střehu před predátory, kteří by ji nejraději viděli na svém jídelníčku.
Oči po stranách hlavy, ale i ještě něco navíc, to dostali jako velký dar od přírody chameleoni. Tato zvířata jsou jedni mála z živočichů, kteří mohou pohybovat nezávisle každým okem, jednoduše řečeno mohou se dívat do dvou směrů najednou. Chameleoni žijí hlavně v Africe a na Madagaskaru a jejich velké oči jsou celé zakryty kůží kromě malého otvoru uprostřed. Jedním okem může chameleon klidně sledovat hmyz, který se chystá zbaštit, a druhým okem sleduje pohodlně okolí a hlídá, jestli se neblíží nějaký nepřítel, třeba pták. Pro chameleona je schopnost otáčet každým okem, kam se mu zamane, obrovskou výhodou, a to už jen proto, že celý život stráví vysoko nad zemí ve větvích stromů. Když loví nějakou kořist, obě oči otočí na kořist a zorné pole obou očí se překrývá. Tato schopnost vidění dává chameleonovi přesný trojrozměrný obraz sledované kořisti. Pak vystřelí chameleon jazyk, aby kořist ulovil. Zde se jedná o hmyz, který tento drobný ještěr vidí a má ho na délku svého jazyka. Ale i hmyz, který je daleko a odpočívá mimo dosah, není před chameleonem v bezpečí. Ještěr, pokud ho zahlédne někde daleko na větvi, si přesně pamatuje jeho polohu. I když se při prolézání větvemi nepřibližuje vždy nejkratší cestou, takže se mu hmyz chvilkami ztrácí z dohledu, správný směr chameleon neustále přesně sleduje a jakmile se dostane na tu správnou vzdálenost, má to hmyz nadobro spočítané.
Chameleoni zkrátka přitahují pozornost lidí už po staletí. Jsou výjimečnou kombinací těch nejpodivnějších vlastností, které živá příroda vynalezla. Tedy krátce shrnuto, vlastně všechno na nich můžeme obdivovat: klíšťkovité, pinzety připomínající končetiny, chápavý ocas, který se v klidu sroluje do spirály, při pohybu po větvích slouží jako pátá končetina a při pohybu po zemi je využíván jako jakési vahadlo, vymrštitelný, extrémně dlouhý jazyk, sloužící k obstarávání potravy, podivné, nezávisle na sobě se pohybující oči, pokryté srostlými, jemně ošupenými víčky, kůže schopná barvoměny díky přítomnosti různých buněk nesoucích ve své cytoplazmě barevné granule, plicní vaky prostupující tělesnou dutinu, umožňující měnit tvar těla téměř od nafouklého balonu po zploštělý tvar připomínající list, nejrůznějšími rohy, výrůstky, trny, lištami a laloky opatřená těla, umožňující i rozpoznávání příslušnosti k vlastnímu druhu či pohlaví.
Další živočichové, kterým příroda nadělila na dokonalém zraku, jsou pavouci a kudlanky. Kudlanky jsou velmi dravý hmyz, který je na předních nohou vyzbrojen velkými trny. Sedí v naprostém klidu a čekají na svou oběť. Když se pak nějaký drobný hmyz nebo třeba motýl ocitne v dosahu jejich silných předních nohou, je během dvacetiny vteřiny neomylně uchvácen. Je tedy zcela jasné, že k takové bleskové reakci potřebuje kudlanka velmi dokonalý zrak, aby přesně zaměřila polohu kořisti. Její opravdu velmi dobrý zrak tvoří pár velkých složených očí, které má vpředu na hlavě. Každé její oko je pak ještě složeno z mnoha malých oček a každé toto očko je překryto ještě navíc šestiúhelníkovou čočkou. I když její oči poskytují jen hrubý obraz, mimořádná citlivost na jakýkoliv pohyb vše vynahrazuje. Když se ke kudlance přiblíží nějaká oběť, je okamžitě zaregistrována. Obrazy z každého očka se navzájem překrývají a vytvářejí trojrozměrný obraz, což umožňuje kudlance naprosto přesně určit vzdálenost své kořisti. Pak přichází na řadu speciální část zorného pole, které řekne kudlance, kdy přesně má vymrštit své nohy a kořist tak nekompromisně ulovit.

	zdroj: internet - zrak, national geographic



Vliv barev

Červená, oranžová a žlutá jsou teplými a rozpínavými barvami. Frekvence červené barvy mají zahřívající, oživující a povzbuzující efekt. Frekvence oranžové barvy jsou nepostradatelné pro zdraví a vitalitu. Frekvence žluté barvy mají pozitivní a povzbuzující účinek, uvádějí ducha do pohybu a působí příznivě při únavě a odporu k práci. Zelená probouzí touhu, jež vybízí k aktivitě.
Pohled do zelené barvy může být pociťován, jak říkal Goethe, „jako opravdové osvobození“. Tato barevná frekvence symbolizuje rovnováhu a harmonii a je nesmírně důležitá pro celý nervový systém.
Modrá působí chladně a skutečně také ochlazuje. Napomáhá léčení, přináší uvolnění a uklidnění. Chladivé a uklidňující léky pocházejí z modrých rostlin. Tento poznatek se dnes využívá v přírodním léčitelství.
Prastarý zvyk z lidového přírodního léčitelství převazovat obklady a obvazy modrým šátkem měl hlubší význam, protože modrá barva má antiseptický, ochlazující a stahující efekt. Dokonce je známo, že dříve používali zemědělci k výsevu určitého druhu semen modré zástěry, protože věděli, že modrá napomáhá klíčivosti semen a podporuje růst rostlinek. Barva indigo má silný vliv na nervový systém a na ducha, zatímco fialové barevné frekvence působí zejména v duševní a spirituální oblasti.
Zajímavá je také zpráva, podle níž choromyslní pacienti, jež byli pokládáni za nevyléčitelně nemocné, byli opět vyléčeni pouze prostřednictvím působení barev. V psychiatrických léčebných ústavech bývá „modrý pokoj“ pro zuřivé a „oranžový pokoj“ pro melancholické pacienty.
Díky energii barev je možno nastolit opět řádný stav v organismu, jenž byl vyveden z rovnováhy a z pořádku.
Ozařování barevným světlem, jež také působí na nevidomé, přináší harmonii, a tím, že se zabýváme harmonickým stavem svého energetického hospodářství a zároveň posilujeme svůj imunitní systém, uvede se do chodu i proces všeobecné regenerace, jehož důsledkem dosáhneme uzdravení a pocitu svěžesti a pohody.

	zdroj: internet - zdraví
	


Báseň

	Červenec
	
	Slunce čas potichu
upíjí z kalichu,
	vedrem si přilívá.
	
	Hlas bouří vibrací
hromy hrom obrací
	v blýskavých kurzívách.
	
	zdroj: internet - liter


	Pranostiky


	červenec - z paren, dešťů, bouřek a potu slepenec, zatopí, až obilí praská
	  2. 7. - Prší-li na Marie navštívení, až po čtyřicet dní bez deště není.
	  4. 7. - Svatý Prokop hřiba nakop.
15. 7. - Na den Rozeslání apoštolů bývá devět bouřek.
23. 7. - Když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří.
	31. 7. - Od svatého Ignáca - léto sa obráca.
	
	(datumy pranostik červnového Paprsku: 1. 6., 8. 6., 15. 6., 24. 6. a 29. 6.)
	
zdroj: internet - pranostiky



Připravili pracovníci Tyflokabinetu České Budějovice, o.p.s.

Adresa: Roudenská 485/18, České Budějovice 370 01
Telefon: 386 460 660, 386 460 661, fax: 386 460 660
e-mail: info@tyflokabinet-cb.cz, web: www.tyflokabinet-cb.cz


