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ZA VODNÍKEM FANDOU 
A JEHO PŘÁTELI

V rámci aktivit v přírodě se 4. 10. děti 
vydaly k rybníčku za vodníkem Fandou 
a jeho tradičními přáteli dlouhonohým 
čápem a „věčně upovídaným“ žabákem 
Zelinkou. Zprvu posmutnělý vodník pří-
chodem dětí brzy pookřál a vymyslel pro 
ně veselé hry. Děti zase pomohly Fandovi 
zahnat štiku a postavit spižírnu pro za-
ručeně pravé vodnické bylinky. Jen vod-
nická honička se příliš nepovedla, protože 
téměř každý chtěl být chycen a dán pod 
pokličku…

BYLI JSME NA HOUBÁCH
Podzimní téma „Košíček plný houbi-

ček“ jsme splnili na jedničku a košíčků 
jsme naplnili hned několik. Při pobytu v 
lese zbyl i čas na hry s přírodninami a po-
zorování života v lese.

PÍSNIČKOVÝ POŘAD 
 JIŘÍHO  BÍLÉHO

Písničkář Jiří Bílý 14.10. opět zavítal 
mezi školkové děti. V nově upraveném 
pořadu „Letem světem“ autor seznámil 
děti s jinými kulturami a jejich zvyklostmi, 
zazpíval a na kytaru zahrál dětem známé 
i nové písničky. Průvodcem programu byl 
kromě zpěváka i ochočený papoušek.

„Pecky“ z naší školky
Při procházce se chlapeček najednou 

posadí a povídá: „Mám dnes nové boty, 
ale rozhodně v nich nebudu pokračovat 
dále…“

Za MŠ Libor Michálek
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DRAMATICKÝ KROUŽEK  
Letos poprvé otevírá Základní škola 

Proseč za podpory firmy Ergotep, druž-
stvo invalidů, a města Proseč „dramatický 
kroužek“. Kroužek povede paní učitelka 
Jana Hrubá (ZUŠ Luže, ZUŠ Skuteč). 
Díky Ergotep CSR Institut, o.p.s. a 
městu Proseč bude poplatek za kroužek 
činit pouze 200,- Kč na školní rok.

V kroužku jsou ještě volná místa a bude 
se konat vždy ve čtvrtek v následujících 
časech:

13:45 – 15:15 pro žáky 1. stupně (diva-
delní průprava, nácvik autorského před-
stavení „Tajný lodní deník“)

15:30 – 17:00 pro žáky 2. stupně (diva-
delní průprava, nácvik jednoho z předsta-
vení „Cesta kolem světa“ nebo „Středo-
věký milostný příběh“)

Plánovaná náplň se může změnit nebo 
upravit podle složení přihlášených dětí.

Mgr. Josef Roušar

PODĚKOVÁNÍ
Velice děkuji všem návštěvníkům dne 

otevřených dveří v nedostavěné přístavbě 
školy. Na přístavbu se přišlo podívat asi 
60 lidí a toho se velice vážím. Je vidět, 
že mezi lidmi je zájem o veřejné záleži-
tosti města, mezi které dostavba základní 
školy bezesporu patří. Zájem projevili ne-
jen rodiče žáků školy, ale i občané, kteří 
mají děti teprve v mateřské škole a také 
lidé mnohem starší. Velké díky patří Ing. 
Arch. Pavlu Maleřovi, který přijel z Par-
dubic a osobně představil svůj návrh ře-
šení přístavby. Velice příjemně a ochotně 
komunikoval se všemi návštěvníky a jeho 
projekt tak získal své přivržence. Mezi 
zúčastněnými byla i bývalá ředitelka školy 
Mgr. Jarmila Broulíková, jejíž návštěva se 
ukázala jako velice přínosná. Fundovaně 
okomentovala a vysvětlila některá řešení 
původní projektové dokumentace, po-
dle které se přístavba začala stavět. Jako 
další hosté přišli: starosta Jan Macháček, 
místostarosta František Skála, zastupi-
telé MgA. Marek Rejent, Tomáš Háp a 
Ing Jaromíra Pospíšilová. Díky také za 
všechny postřehy a návrhy, které jste nám 
v přístavbě napsali na anketní lístky.

Mgr. Josef Roušar


