Projekt Brozaňáčkova škola nanečisto
Vážení rodiče,
Naše základní škola připravuje projekt:
Brozaňáčkova škola nanečisto. Tento
projekt se uskuteční v týdnu od
7. 3. – 11. 3. 2022 od 15:00 – 15:45 hodin
v ZŠ
Brozany
nad
Ohří.
A pro koho je určen?
Je určen pro děti, které se chystají na povinnou školní docházku, tedy pro děti,
které půjdou k zápisu do první třídy v dubnu 2022.
Na stránkách najdete i přihlášku na tento projekt a další důležité informace. Na
tento projekt se mohou přihlásit i děti, které nenavštěvují naši mateřskou školu
v Brozanech nad Ohří.
A kdy vše proběhne?
Sejdeme se v pondělí 7. 3. 2022 v budově Základní školy ve vestibulu, kde bude
zahájení a představení paní učitelky, která se o Vaše děti bude celý týden
starat. Poté půjdou děti s paní učitelkou do třídy. Rodiče si své ratolesti mohou
vyfotit v lavici a třídu opustí, samozřejmě s respirátorem na obličeji. Vyučování
pro takto malé děti bude od pondělí do čtvrtka jedna vyučovací hodina, tedy
od 15:00 – 15:45 hod., potom si děti opět vyzvednete před školou. V pátek
budou mít nejprve děti výuku do 15:45 hod., poté se sejdeme ve třídě, kde se
budete moci zeptat na cokoliv co Vás zajímá, nejen paní učitelky, ale i vedení
školy. No a to hlavní? Děti dostanou své první malé vysvědčení, kde uvidíte, na
čem ještě zapracovat před očekávaným zápisem do školy.
A co budou děti potřebovat?
-

Malý batůžek
Přezůvky (Do přezůvek se děti přezují a převléknou v šatně)
Menší penál s pastelkami + nůžky
Svačinka a pití

A co patří do plánovaného kurikula?
Matematické představy, komunikační dovednosti, grafomotorika, hudebně –
pohybová výchova, zrakové vnímání, úroveň vyjadřování, (já a moje osoba),

emocionální připravenost, základy logického myšlení a samozřejmě frontální a
individuální práce.
Pozn. Docházka je nutná po celou dobu, každý den se „výuka“ zaměřuje na
jinou oblast.
Těšíme se tedy na Vás 7. 3. 2022 v 15:00 hod.
Mgr. David Šálek a Mgr. Lucie Svozilová

