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V matefiské ‰kole Ostrov u Macochy
a Krasová mají dûtiãky o noÏiãky postaráno
Projekt „Zdravá chodidla”
se postupnû rozvíjí na obou
matefisk˘ch ‰kolách pod vedením uãitelek a specialistÛ.
Cílem je pfiedcházet zdravotním
problémÛm u pfied‰kolních dûtí,
sledovat jejich fyzick˘ v˘voj, kter˘
úzce souvisí s jejich psychick˘m
rozvojem. Dûti v matefisk˘ch ‰kolách nosí speciální obuv s biomechanickou aktivní stélkou, která

Aktivní biomechanická stélka.

zaji‰Èuje rovnováhu mezi kostmi
a svaly, coÏ vede ke správnému postavení celého pohybového aparátu a zároveÀ pfiispívá ke správnému dozrávání v oblasti emoãní a sociální.
Otcem my‰lenky dnes pfievratného
a zcela originálního v˘robku, kter˘ je
nositelem evropského patentu od roku
2006 a svûtového patentu od roku 2010
je pan Josef Hanák, kter˘ spolupracuje
s Pfiírodovûdeckou fakultou na
Masarykovû univerzitû, jejíÏ souãástí je
Ústav antropologie. ¤editelem tohoto
ústavu je Prof. Jaroslav Malina, DrSc.
Z anatomického hlediska sleduje,
vyhodnocuje a prÛbûÏnû porovnává
zmûny u v‰ech dûtí, které se zúãastÀují tohoto projektu primáfi oddûlení
rehabilitace MUDr. Otto Vlach.
Jak dûti dozrávají v oblasti grafomotoriky, fieãi, percepce a pozornosti
vyhodnotí specialisté z Pedagogickopsychologické poradny Blansko.
Sv˘mi zku‰enostmi obû matefiské
‰koly i rodiãe dûtí zapojen˘ch do projektu podpofiila Mudr. Jarmila Bezdûková.
Optimální podmínky i organizaãní
záleÏitosti pro zdárn˘ v˘voj projektu

Popis zleva: MUDr. Ludmila Dohnálková, Prim.MUDr. Otto Vlach, Josef Hanák,
pedagogové: Jaroslava Vondrová, Hana Pernicová, Jana Neãasová, Jana Pernicová.

zaji‰Èují uãitelky, které zároveÀ sle- ‰ich dûtí v˘jimeãn˘ a ojedinûl˘
dují individuální pokroky u kaÏdého vás budeme informovat v pfií‰tích
dítûte.
vydáních.
O v˘voji a v˘sledcích projektu,
âlen realizaãního t˘mu
kter˘ je z pohledu budoucnosti naMudr. Ludmila Dohnálková.

Jazyková ‰kola EASYWAY
pfiipravuje

2. ROâNÍK LETNÍHO JAZYKOVÉHO TÁBORA
PRO KOHO?

• t˘den v nádherné pfiírodû CHKO
Moravsk˘ kras
• v˘uka anglického jazyka
• hry, soutûÏe, v˘lety, sportovní klání...
• profesionální lektofii, spolehliví vedoucí
• celotáborová hra FAKTOR STRACHU...

Pro Va‰e dûti
ve vûku 6 – 12 let

KDY?

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS KONTAKTUJTE
osobnû: Blansko, Masarykova 12 (naproti po‰tû)
16. - 23. 7. 2011
telefonicky: 774 716 151, 516 412 083
web:
www.kurzy-easyway.cz
mailem: info@kurzy-easyway.cz

POHO¤ELICE
BLANSKO
HRU·OVANY n/J

ELEKTRO KURIMAI
Rožmitálova 5/7
678 01 Blansko
Tel.: 516 418 585
731 174 224
E-mail: radovan.kuchar@kurimai.cz

PANASONIC TX-P42GT20E
3D FULL HD PLAZMA S PŘEVODEM 2D NA 3D
Jen ty nejlepší ceny domácích elektrospotřebičů!

www.boskovickenoviny.cz
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