Akce projektu sdílené radosti a strasti III - Září 2019
Pravidelné aktivity pro děti v rámci projektu Sdílené radosti a strasti III
EEG Biofeedback - trénink dítěte obsahuje 10
hodinových setkání, probíhá na Základní
a praktické škole, Žitomířská 1359, Český Brod.
Obecně zlepšuje pozornost, orientaci, syndrom
ADD, ADHD, psychomotorickou koordinaci,
odpočinek, soustředění, poruchy spánku,…
Trénink je určen pro děti z ORP Český Brod
a nyní pokračují děti z minulého školního roku.
Rodiče mohou své děti přihlašovat po domluvě
na mail: libuse.patova@spec-skola.cz

Zdravotní cvičení v Oranžové zahradě

Každé pondělí cvičí dvě skupiny pedagogů z našich a okolních obcí a učí se, jak uvolňovat nejčastěji
přetížené svaly. Cílem semináře je, aby předávaly informace o zdravém sezení a pohybu dětem ve
školách a školkách. Seminář vede Lenka Krutská, osobní trenérka, cvičitelka zdravotního cvičení
a instruktorka skupinových lekcí.

Každý máme potenciál měnit svět k lepšímu.
Důkazem toho je mladá žena, se kterou se potkalo na 170 dětí z prvního stupně škol z okolí Českého
Brodu. Jako malá holčička zachraňovala šneky. Dnes je odbornicí na mořské želvy a mluví
indonéštinou. Mgr. Hana Svobodová vede a financuje organizaci Kenservasi Biota Laut Berau, která
zachránila již 2 000 000 želv v oblasti Berau na východním Borneu. Mimo jiné vyjednává zefektivnění
postupů ochrany želv v záchranných centrech a spolupracuje s ministerstvem životního prostředí na
Srí Lance.
Co se děti dozvěděly? Podrobnosti o mořských želvách, informace o kultuře a přírodě v Indonésii.
Čisté prostředí vyhovuje všem živočichům, nejen želvám. Plasty a odpadky do přírody nepatří.
Čím může přispět každý z nás? Na cestách želví vejce nekupovat, neochutnávat. Výrobky z želvoviny
přehlížet, ptát se po ozdobách z obnovitelných zdrojů, například z kokosu.
Děti na vlastní oči viděly ženu z malé středočeské vesnice, která plní své poslání a dokáže zachraňovat
mořské želvy. Každý žák přispěl 50,- Kč přímo na práci ochranářů, což je k dohledání na
transparentním účtu spolku Chráníme mořské želvy z.s.
Na stránkách http://www.morskezelvy.cz/naleznete i videa s podrobnostmi.

