





PAPRSEK


INFORMAČNÍ BULLETIN TYFLOKABINETU
ČESKÉ BUDĚJOVICE, o.p.s.

Přinášíme Vám tyto informace:

·	Gratulace k narozeninám
·	Kalendář akcí
·	Vlasta Štruncová
·	Polární liška
·	Vánoce
·	Vánoční tvořivost
·	Ani drobek nazmar
·	Prosinec - báseň a pranostiky


PROSINEC 2012
Kalendář akcí

	Arteterapie


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



	Přednáška o bylinách


V úterý 4. prosince od 14.30 hodin se v klubovně Tyflokabinetu uskuteční přednáška o bylinách. Přednášku povede studentka Jihočeské univerzity paní Ksandrová.



	Předvánoční setkání držitelů vodicích psů


Předvánoční setkání držitelů vodicích psů se uskuteční 6. prosince v pizzérii Regina Duo od 14.00 hodin.
Adresa pizzérie je: Na Mlýnské stoce 9. Pokud by měl někdo zájem o doprovod, volejte prosím mě na telefon 776 120 108.

Na setkání se všemi se těší Petra Šulcová



	Vánoční dílna


V pondělí 10. prosince od 14.00 hodin se v klubovně Tyflokabinetu koná vánoční dílna, kde budete mít možnost si kreativně vytvořit vánoční dekoraci dle svého vkusu. Materiály jsou připraveny, máte však možnost přinést i své a různě je kombinovat.



	Hudební pořad


V úterý 18. prosince ve 14.30 hodin v klubovně Tyflokabinetu Vás srdečně zveme na hudební pořad, kdy Vám k poslechu i tanci přijdou zahrát pan Ludvík Petr (člen Budvarky) a paní Petra Adamčíková (zpěv).




	Vlasta Štruncová


Narozena 20. 12. 1916

Zakladatelka a ředitelka základní školy pro žáky se zbytky zraku v Praze, autorka učebních plánů, učebních osnov a několika příspěvků do odborných časopisů.

Narodila se v Praze. Zde vychodila obecnou i měšťanskou školu. Byla členkou dětských pěveckých sborů. Zvláště měla v oblibě recitaci. Jejím dětským snem bylo stát se učitelkou. V roce 1936 absolvovala Státní učitelský ústav v Praze.
Delší dobu nemohla najít zaměstnání. V roce 1938 nastoupila na místo praktikantky v Masarykově pokusné škole v Kunraticích, později se stala výpomocnou učitelkou. Procházela několika školami a poznala různé způsoby vyučovací praxe. Zvláštní zájem projevovala o práci na pražských pokusných školách. Působila v této oblasti jako metodička. Úzce se zaměřila na práci s dětmi s mentálními poruchami.
Po deseti letech přešla do zvláštní školy pro slabozraké v Praze, která byla právě založena. V letech 1949 až 1950 se zúčastnila aprobačních kurzů pro vyučování na školách pro nevidomé a slabozraké. Ve stejném roce přešla na jedenáctiletou školu pro slabozraké v Praze. Zvláštní zájem projevovala o žáky se zbytky zraku. O této problematice zpracovala pedagogické čtení. To bylo oceněno vydáním ve Státním pedagogickém nakladatelství (rok 1960), pro které již dříve pracovala jako recenzentka učebnic. Bylo proto pochopitelné, že dostala úkol vypracovat metodiku vyučování žáků se zbytky zraku, což se zdarem provedla.
V roce 1963 byla ministerstvem pověřena pokusným vyučováním těchto žáků. V roce 1967 byla v Praze otevřena speciální škola pro žáky se zbytky zraku. Jejím vedením byla pověřena Vlasta Štruncová. Žáci s malými zbytky zraku byli od prvního ročníku vyučováni v běžném i Braillově písmu, což bylo a je dosud diskutabilní z hlediska jejich přetížení. Tato námitka je oprávněná. Naučit žáka prvního ročníku číst oba druhy písma je zvláště při jeho zrakových obtížích neúnosné a rozhodně nepřispívá k radostné školní docházce.
Byla členkou několika odborných komisí. Její publikační činnost byla rozsáhlá především formou příspěvků do odborných časopisů. Písemné práce se zabývají problematikou existence školy i metodikami a formami specifických postupů při výchově a vzdělávání žáků se zbytky zraku.

	zdroj: internet - Tyflopedický lexikon jmenný, PhDr. Josef Smýkal




Polární liška

Polární liška je tvor dokonale přizpůsobený pro život v extrémních podmínkách mrazivého severu. Žije v nejsevernějších pásmech Evropy, Asie i Ameriky a dokáže přežít tam, kde by téměř všechna ostatní zvířata velmi rychle zahynula. Například na Islandu je jediným původním suchozemským savcem a má tam i své vlastní muzeum.
Také, kromě jiného, se vyznačuje i výjimečnou krásou a elegancí. Díky husté srsti a ocasu přežije až padesátistupňové mrazy. Ke zvládání extrémně nízkých teplot jí pomáhají i malé ušní boltce, osrstění tlap a čumák, který má oproti jiným druhům lišek kratší. Dokáže tak přečkat noc stočená ve sněhovém záhrabu a chráněná vlastním ocasem, téměř tak dlouhým, jako celé její tělo.
Má extrémně dobrý čich a sluch a ne příliš dobrý zrak. Vyznačuje se zvláštním způsobem chůze, při němž pokládá zadní nohy do stop vytvořených předními, takže za ní zůstává jen jedna řada stop.
Polární liška provádí na sněhu přímo akrobacie. Loví především lumíky - malé hlodavce, kteří se ukrývají ve sněhových norách. Známé filmové záběry neuvěřitelných akrobatických kousků, které polární liška na zasněžených pláních předvádí, vznikají obvykle právě při lovu lumíků. Liška se vrhá střemhlav do sněhu, aby prorazila hlavou do nory hlodavců, a někdy je také z nor vyhání charakteristickým bušením tlap do sněhu. Loví však i ptáky a zajíce, vybírá vejce z hnízd a často také likviduje zbytky kořisti po medvědech a vlcích.
Žije v párech a mláďata vyvádí v norách, do nichž se vrací po celé generace. Tyto nory tvoří neuvěřitelné labyrinty a mohou mít až několik desítek východů.
Liška polární v kostce:
Délka: cca 60 cm
Výška: cca 30 cm
Hmotnost: 4,5-8 kg
Rychlost: až 40 km/h

	zdroj: časopis 100+1




Vánoce

Slovo Vánoce pochází ze staroněmeckého wahnachten (dnes Weihnachten), složeného z wiha- (světit) a Nacht (noc). Machkův slovník uvádí staroněmecký tvar wínnahten a soudí, že k převzetí muselo dojít ještě v předcyrilometodějské době. Pfeiferův slovník odvozuje německé weihen od staroindického vinákti, třídit, oddělovat. Jiné vysvětlení, které však nemá oporu v dokladech a je tedy „lidovou" etymologií, je z výrazu dvě noce, který označoval období, kdy noc trvala jako tři.
Podle hypotézy, která pochází z 18. století, mají Vánoce kořeny v předkřesťanských oslavách zimního slunovratu (např. svátky mrtvých či Saturnáliích v antickém Římě).
Již jeden z nejstarších biblických komentářů z přelomu 2. a 3. století připisovaný Hippolytovi označuje jako datum Kristova narození „středu 25. prosince". Datum 25. prosince coby den narození Krista má zřejmě svůj původ v oslavě Velikonoc, a to prostým výpočtem. Například spis De solsticiis et aequinocibus z poloviny 4. století klade datum Velikonoc k 25. březnu, a toto datum ztotožňuje s datem Kristova vtělení, tedy početí. Prostým připočítáním devíti měsíců se pak dostáváme k datu 25. prosince. Této teorii vzniku odpovídá i analogické vysvětlení, běžnější na křesťanském Východě, které takto váže 6. duben a 6. leden, kdy křesťané slaví svátek Epifanie čili Zjevení Páně. Možnost, že datum 25. prosince jako oslavy Ježíšova narození může pocházet i z nějaké starobylé tradice, která měla historické jádro, však zůstává otevřená.

	zdroj: internet - wikipedie




Vánoční tvořivost

Známá věc: Pro vánoční pohodu k radosti stačí málo. Třeba bochánek vánočkového těsta proměníme v ježka, když na špejle - bodliny napícháme sušené švestky, meruňky, rozinky, ořechová jádra a jiné pamlsky či ozdoby.
Kdysi se mnohé děti učily odmala výtvarným pracím, protože rodiče se živili rukodělným řemeslem. Počínaje spřádáním nití, tkaním látek, šitím a zdobením oděvů, paličkováním až třeba po řezbářství, hrnčířství a drátenictví.
Také řada současníků vděčí za svou chuť vlastníma rukama vytvářet pěkné a nápadité věci maminkám a babičkám, tátům i dědům, od kterých pochytili touhu krášlit dny drobnostmi a kteří si na oplátku dokázali užít dětské zvědavosti, fantazie a prvních tvůrčích pokusů malých výtvarníků.
Ovšem cestu do pestrého světa ručních prací si dnes nachází také čím dál tím víc těch, kteří radost z vlastnoručně vyrobené dekorace nebo oděvního doplňku objevili jinak, tj. kořínek mohl být zapuštěn v mateřské škole, v dětském kroužku, talent dostal šanci k probuzení v hodinách výtvarné výchovy, kreativní zálibu mohl odhalit zajímavý program některého centra nebo došlo k překvapivému objevu vlastních dovedností až po letech - v kurzu výtvarných technik pro dospělé apod.

	zdroj: internet - receptář

Ani drobek nazmar

Zužitkovat můžeme i kousky rozlámaného pečiva, které nám zbyly. Na to je jednoduchý recept - vše vysypeme do mixéru, přidáme marmeládu, šlehačku, rum či jiný destilát (čím více, tím bude hmota šťavnatější). Hmotu dobře rozmixujeme a vytvarujeme malé kuličky. Nabodneme je na ozdobná párátka, poté je namáčíme v čokoládové polevě a nakonec vkládáme do papírových košíčků.
	zdroj: internet - vánoční recepty



Báseň
Prosinec

Vánoční nálada
potichu se vkrádá
jak hvězdy v tisících.

Sněhové peřiny
v poklidu bdí s nimi
půlnocí zářící.


Pranostiky

Když prosinec bystří, po Vánocích jiskří.
Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.
Pošmourný prosinec, dobré je znamení pro sady, lučiny i všechno osení.
Prosincem rok končí, ale zima začíná.
Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň tři měsíce z řeky.
Když přijde svatá Lucie (13. 12.), najde tu už zimu.
O Mláďátkách (28. 12.) den se omlazuje.

zdroj: internet - liter, pranostiky

*
Příjemné prožití svátků vánočních, mnoho pohody, klidu, štěstí
a zdraví do nového roku Vám přejí
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

