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Vánoční koncerty Cvrčků

I letošní předvánoční čas byl spojený
s vystoupením malých zpěváčků. Ti postupně zazpívali, zarecitovali a zatančili
v Domě s pečovatelskou službou a v mateřské škole seniorům. Ve třídě u Muchomůrek 14. prosince vystoupili společně s
prosečskou „Duhou" a všem připomněli,
že Vánoce jsou opravdu za dveřmi.

školkové děti. S korunou na hlavě si děti
připomněly příběh Tří králů, zazpívaly
vánoční koledy a předaly Ježíškovi dárečky. Letošní požehnání pana faráře
patřilo i dětem, které nemají ten dar, aby
mohly žít v míru a klidu u svých rodičů.

V knihovně

V úterý 6.1. 2015, na svátek Tří králů,
si děti zavzpomínaly s paní Rejentovou
v městské knihovně na Vánoce. Děti se
rozpovídaly o tom, jak a co pekly s rodiči
doma, jaké byly Vánoce a co dostaly od
Ježíška. Paní Rejentová pak dětem pře- „Pecky" z naší školky
četla příběh „Vánoční pečení“ a „O nenaPři společném vzpomínání na Vánoce
Vánoční besídky
sytném vrabečkovi“. Nakonec jsme si za- se ptá paní učitelka chlapečka: „Měli jste
Besídky a tvořivé dílny 16.12. na hlavní zpívali a popřáli si vše dobré v tomto roce. doma na Štědrý den obalovaného kapra?“
budově a 17.12. u Sluníček završily akce Tři králové
„Obalovaného ne, my jsme ho jedli bez
v MŠ za kalendářní rok 2014. Básničky,
šupin!“ odvětil chlapeček rázně.
Na tradiční sváteční setkání 8.1. 2015
koledy a hrané příběhy zněly ze všech tříd.
Za MŠ Libor Michálek
s panem farářem Machem se v závěru
Ze společných dílen si rodiče s dětmi odvánočního období opět vydaly všechny
nesli drobné dárečky a dobrou náladu.

Loňský listopad v Proseči opět ve znamení zrakové prevence

rozhodne o dalším postupu v péči o zrak
dítěte.
A tak díky ERGOTEP CSR Institut
Včasným záchytem zrakových vad se o.p.s. mají děti v Proseči svůj zrak pod
nejlépe předchází nejen nevratnému po- odbornou kontrolou.
škození zraku, ale i negativnímu dopadu
PhDr. Dagmar Fidlerová
zrakového handicapu na vývoj osobnosti
ředitelka PROZRAK o.p.s.
dítěte a tím i na jeho budoucí život. Proto
paní ředitelka Mgr. Lenka Pokorná z
ERGOTEP CSR Institut o.p.s. zajistila
dětem v Proseči již druhým rokem bezplatné vyšetření zraku.
26. listopadu loňského roku nenápadný
přístroj Plusoptix prohlédl a zhodnotil
oči 57 prosečským dětem v mateřské a
základní škole. Vyšetření přístrojem Plusoptix je bezkontaktní, podobné fotografování a bez speciální přípravy se rychle
získává informace o stavu zraku dítěte.
Je-li dítě přístrojem zachyceno, nutně to
neznamená zrakovou vadu, ale je to upozornění pro rodiče, aby dítěti zrak nechali
dovyšetřit u dětského očního lékaře, který
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