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#KOLSKÉ OKÉNKO

K soust$ed%ní d%tí p$ispívá 
v Z# Hudcova speciální osv%tlení
Po instalaci pro-kognitivního osv!tlení se d!ti v Z" Hudcova
za#aly lépe a déle soust$edit. 

Na atmosféru ve t$íd% má vliv mnoho faktor&. Jedním z nich je
osv%tlení, které, pokud je správné, doká'e s d%tmi a pedagogy
divy. Své o tom ví i na základní (kole Hudcova, kde bylo na pod-
n%t jejího $editele Jakuba Cimaly a za spolupráce starosty Michala
Marka a místostarostky Kate$iny )&rkové nainstalováno tzv. bio-
optimalizované pro-kognitivní sv%tlo, tedy osv%tlení napodobující
vlastnosti p$irozeného sv%tla od slunce.

Bio-optimalizované pro-kognitivní sv%tlo je vytvo$eno na základ%
lidsk*ch biorytm&, a vytvá$í tak podn%tn%j(í a zdrav%j(í prost$edí.
„Jeho potenciál d$íve dokázal pilotní projekt na pra'ském gym-
náziu Na Pra'a+ce, kde bylo po jeho instalaci mo'né u student&
sledovat v*znamné zlep(ení jejich prosp%chu, krátkodobé pam%ti,
kognitivní vytrvalosti i v*konnosti. Lépe se jim také synchronizovaly
vnit$ní biologické hodiny, díky +emu' se za+ali snadn%ji vyrovná-
vat se zkrácen*m spánkem a poklesl i po+et pozdních p$íchod&“
$íká o inovativní osv%tlení Ond$ej Kubí+ek ze spole+nosti Spectra-
sol, která projekt realizovala. 

Instalace na Z# Hudcova, jen' je první svého druhu na Morav%,
nedala na své v*sledky rovn%' dlouho +ekat. Ve t$íd%, je' dopo-
ledne slou'í prv,á+k&m a odpoledne dru'in%, se prokazateln%
vylep(ily sv%telné podmínky a s tím i zrakov* komfort. Okam'it%
to m%lo pozitivní vliv na pocity u+itelek i dal(ích pedagogick*ch
pracovník&. V neposlední $ad% se d%ti za+aly lépe a déle sou-
st$edit, díky +emu' p$estalo b*t nutné p$eru(ovat v*uku tak +asto
jako d$ív.  

Novinka vzbudila velk* zájem u zástupc& (kol z celé Moravy i ce-
lostátních médií. Bohu'el jejich náv(t%vy byly p$eru(eny práv%
probíhající druhou vlnou pandemie koronaviru. I tak v(ak nové
osv%tlení vrhlo „dobré sv%tlo" i na Z# Hudcova a zv*(ilo její presti'. 

Hynek Med$ick*, 
specialista sv%telné techniky a chronobiologie

P$ed Potom

Náv(t%va Moravského krasu - Domu
p$írody
Jako v ka'dém (kolním roce, tak i v tom leto(ním má na(e ma-
te$ská (kola p$ipravené r&zné akce a v*lety pro d%ti.

První v%t(í akcí, která se uskute+nila, byla náv(t%va Moravského
krasu - Domu p$írody. Vyu'ili jsme nabídky zá'itkov%-nau+ného
programu pro M# „Jak se staví jeskyn%.“ Cílem bylo uv%domit si,
'e v p$írod% dochází k neustál*m prom%nám, a seznámit d%ti
s prost$edím jeskyní a jejich krápníkovou v*zdobou. V*ukov* pro-
gram se skládal z n%kolika +ástí. Po p$íjezdu do Moravského krasu
byla d%tem promítnuta pohádka „O malém Amonitovi,“ kterého
si m%ly mo'nost otisknout do jílové hmoty a m%ly tak pro'itek
z vlastního tvo$ení. V d%tské hern% si prolezly jeskyni a z krápníkové
skláda+ky postavily krápníky podle vlastní fantazie. V expozici
pradávné mo$e a 'ivot v n%m se dozv%d%ly, z +eho vznikly kráp-
níky. Velkou radost d%ti pro'ívaly p$i hrách na jesky,á$e, kdy pro-
lézaly tunelem a jejich pro'itek byl umocn%n opravdovou svítilnou
- +elovkou. Svoji zru+nost si vyzkou(ely p$i ch&zi po lan%.

Na záv%r jsme s d%tmi nav(tívili Kate$inskou jeskyni, ke vid%ly oprav-
dové krápníky a na vlastní k&'i si vyzkou(ely specifika jeskynního
prost$edí. A d&kazem toho, 'e se d%tem v*let líbil a byl pro n% p$í-
nosem, jsou jejich +asté hry na jesky,á$e a stav%ní jeskyn%, jak p$i
pobytu venku, tak i ve t$íd%.

Jitka #tarhová, Tereza Kota+ková, u+itelky M# Hudcova

Canisterapie v mate$ince
V-m%síci $íjnu nás v-na(í mate$ské (kole nav(tívila paní Michaela
se záchraná$skou fenkou Tessie.  D%ti se seznámily s tím, co obná(í
práce záchraná$ského a terapeutického psa. Tessie má speciální
v*cvik pro práci s-lidmi, kte$í mají zdravotní omezení a. u' fyzického
nebo psychického rázu a pomáhá star(ím lidem i d%tem, kte$í
pozitivn% reagují na teplo pejska a kontakt s ním. Paní Michaela
d%tem vysv%tlila, jak*m zp&sobem p$istupovat k ps&m  tak, aby
jim neublí'il. D%ti se na vlastní o+i p$esv%d+ily o jeho poslu(nosti
a vid%ly, jak reaguje na dané povely. Samy mohly schovat paml-
sky, které si Tessie  poté na(la. Pro d%ti bylo p$ipraveno n%kolik di-
daktick*ch her a +inností, kdy skládaly barevná d$ívka,  dle p$e-
dlohy skládaly puzzle s-obrázkem záchraná$sk*ch ps&… D%ti
získaly poznatky o tom, 'e psi nejsou jen kamarádi na mazlení,
ale také d&le'ití pomocníci p$i lé+b% a záchran% lidsk*ch 'ivot&.

Old$i(ka #.avíková, u+itelka t$ídy Mot*lk&


