Pozdrav pro budoucího prvňáčka
Milá předškolačko/předškoláčku,
v tuto chvíli pro Tebe nemohu zorganizovat zápis do 1. třídy tak, jako obvykle.
Ráda Tě však provedu školou alespoň touto formou.

Na vchodových dveřích právě visí dopisy
od Tvých budoucích spolužáků, které si
můžeš s rodiči přečíst, když půjdete
kolem. Děti na nich píší a kreslí, co jim
ze školy nejvíce chybí.

Hned za dveřmi Tě vítá Jarní víla
s překrásnou sukýnkou z březových
lístečků, která do světa vypouští
motýlky.

Na nástěnce za dveřmi vždy najdeš informace o všem, co se ve škole zrovna
děje. Jsou zde zajímavé projekty, do kterých jsme zapojeni (Ovoce do škol,
Mléko do škol, Pro školy, Sportuj ve škole, Recyklohraní, Eko-Mrkev, Mrkvička,
Dopravní výchova apod.) i informace o školní jídelně. V současné době zde visí
také práce dětí z anglického jazyka.

Když půjdeš dál chodbou, uvidíš fotky
našich žáčků z domova, kde něco vyrábějí
a tvoří. Tato nástěnka je pro všechny ve
škole moc důležitá. Fotky a obrázky sem
věšíme, aby děti, které si chodí do školy
pro úkoly, věděly, že na ně stále myslíme,
i když jsou právě doma, a že práce, které
nám do školy posílají, mají své využití.

Naproti nástěnkám najdeš šatnu,
ve které budeš mít i ty své místo na
přezuvky, tělocvik a další věci, které
budeš potřebovat. Ráda bych ji opravila,
aby zde byly barevné dřevěné lavice s věšáky.

Vedle schodů do prvního patra, máme
jídelnu. Je krásně opravená a barevná.
Nově zde máme i troubu, kterou můžeme
společně využít k pečení, práci
s moduritem a dalšími materiály, které se
zapékají.

Vpravo od schodů
v prvním patře jsou
velmi důležité
místnosti 
…….…ano…………..
jsou to toalety.
Pro holčičky jsou
žluté dveře a pro
kluky zelené.

A tady už jsou dveře do tvé 1. třídy, ve které najdeš 1. září další kamarády i
balíček školních pomůcek jako dáreček od školy, SRPŠ a obce.

Ve třídě sedávají prvňáčci většinou přímo před paní učitelkou. Je zde plno
barevných obrázků, písmenek a čísel. Na nové tabuli s linkami se budeš učit
psát, číst a počítat. Představ si! Už na Vánoce budeš umět číst ve slabikáři!

Být ve škole, je změna, veliká. Ale neboj se, pohybu tu budeš mít dost. Protože
je nás ve škole málo, můžeme se učit i na koberci, u tabule a různě střídat
pohybové aktivity, u kterých si ani nevšimneš, že se vlastně učíš. Při hodinách si
také zatančíš či zazpíváš za doprovodu klavíru, který stojí v zadní části třídy.
Vyzkoušíš si interaktivní tabuli, která je ve vedlejší třídě. Když bude hezké
počasí, bude výuka probíhat ve venkovní učebně na zahradě.
Těšit se můžeš také na školu v přírodě a plavecký výcvik, na který se jezdí
jednou za dva roky.

Koberec je vzadu za lavicemi. Tato část patří družině. Zde si budeš moci hrát
ráno po příchodu nebo v odpolední družině. Najdeš zde plno stavebnic,
skládaček, panenek, aut a nejrůznějších her.
Na tomto koberci se budeš také potkávat s dětmi z další třídy. Zde si povídáme
o společných důležitých věcech. Probíhají tu třídnické hodiny.

Druhá zelená třída patří třeťákům a čtvrťákům. Mají tu interaktivní tabuli, se
kterou umí již více pracovat. Ty tuto třídu navštívíš i v rámci hodin prvouky.

Také v této třídě mají koberec ke společným aktivitám během hodin.

Na stěně už můžeš vidět těžší učivo, které právě probírají. Dole na dřevěném
obložení visí pravidla třídy podepsaná všemi dětmi otiskem ruky. A vedle třídní
knihovna, kde každý ze třídy uvádí, které knížky přečetl. Na konci roku již bude
určitě plná!
Tady naše společná prohlídka školy končí. Doufám, že se Ti líbila.
Těším se, až se spolu potkáme na opravdovém zápisu!

Zdraví Tě paní ředitelka Hana Bednářová 

