
 Prosečský zpravodaj 4/2014  str. 13 www.prosec.cz

Základní škola Proseč informuje - www.zsprosec.cz 
Z kapacitních důvodů nejsou některé zde uváděné články celé. Jejich úplné verze naleznete na webových stránkách školy.

Všechna kompletní čísla školního časopisu ŠOTEK jsou ke stažení na internetové adrese www.zsprosec.cz

SPORT
V průběhu měsíce ledna proběhl turnaj 

v sálové kopané trojic. Do soutěže se  při-
hlásilo osm tříčlenných družstev, která se 
spolu střetla ve dvou skupinách. Zvítězilo 
družstvo ve složení  Šimon Vopařil, Petr 
Hromádka a David Loskot.

V tradičním termínu pořádáme i tur-
naj v nohejbale dvojic. Do soutěže se 
přihlásilo 6 týmů ze všech ročníků. Na 
1.   místě se trošku překvapivě umístila 
dvojice Tony, Filip Sejkora a náhradník 
Martin Štorek.

Jan Stodola

MARKOVA BLUDIŠTĚ 

Marek Kašpar
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SPOLUPRÁCE S ERGOTEP CSR INSTITUT o.p.s. 

Díky firmě Ergotep 
CSR Institut o.p.s. 
se naši žáci mohli 
zážitkovou formou 
něco dozvědět o 
hendikepovaných 
lidech a jejich ži-
votě. Konkrétně se 
jednalo o sluchově a 

zrakově postižené.
Svět neslyšících v pohádce: Ve čtvr-

tek 27. 3. jsme byli pozváni do centra  
ERGOEDUKA na interaktivní program 

„Svět neslyšících v pohádce“. Toto dosti 
závažné téma bylo podáno velmi příjem-
ným způsobem, dětem blízkým a pro ně 
poutavým. Program je zaujal, protože ně-
které z nich se s problémem setkaly, nebo 
setkávají. Úžasné bylo, že jsme se všichni 
naučili i něco málo ze znakového jazyka.

Mgr. Dagmar Smělá

Tyfloservis - zážitkový seminář:  Ve 
středu 16. dubna 2014 se žáci 7. - 9. roč-
níku zúčastnili zážitkového semináře, 
který pro nás pořádali pracovníci Ty-
flocentra Pardubice. Jde o obecně pro-
spěšnou společnost, jejímž posláním je 
poskytovat sociální služby pro osoby s 
těžkým zrakovým postižením (slabozrací, 
nevidomí), a osoby s jiným zdravotním, 
zejména kombinovaným (zrakovým a 
jiným) postižením, které vedou k jejich 
integraci do společnosti, k jejich osob-
nímu rozvoji a větší míře seberealizace. 

Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli několik 
situací z praktického života v roli nevi-
domého i v roli vidícího průvodce a také 
jsme se seznámili s některými pomůc-
kami, které našim nevidomým spoluobča-

nům ulehčují život a bez nichž se neobe-
jdou. Tento seminář byl velmi zajímavý a 
užitečný, řada žáků si uvědomila mnohá 
úskalí, která musí lidé se zrakovým posti-
žením denně překonávat.

Mgr. Šárka Kovářová 


