Vážení rodiče,
rozhodli jste se dát dítě na naši školu. Rádi je u nás uvítáme a věříme, že se společně budeme
radovat z jejich úspěchů a budeme si pomáhat i v případných nezdarech. Těšíme se na
vzájemnou spolupráci.
Žáci 1. ročníku se učí číst a psát dle analyticko-syntetické metody doplněné o efektivní prvky
metody genetické. Tato metoda se dnes považuje za metodu přirozeného vývoje dítěte.
Důležitou součástí metody je příprava sluchové analýzy a syntézy slov. Pokud chcete
Vašemu dítěti pomoci, předkládáme návod, jak s Vaším dítětem rozvíjet sluch ještě před
vstupem do školy.
• hledat začáteční písmeno slov (pes – P, les – L, apod.)
• vyhláskovat slovo (P-E-S) a dítě by mělo poznat, o jaké slovo se jedná. Začínejte s
krátkými slovy (L-E-S = LES, R-A-K = RAK, apod.)
• nejtěžší forma je rozvoj sluchové analýzy – tzn. rodič vysloví celé slovo a dítě
rozkládá na hlásky (např. MÍČ = M-Í-Č).
Pro některé děti je sluchová syntéza i analýza naprosto přirozená, někdo potřebuje více času a
úsilí.
Důležité je vytrvat, tato etapa přípravy čtení se nedá přeskočit.
Výuka anglického jazyka je povinná od 1. ročníku.
__________________________________________________________________________

Většinu pomůcek dostanou děti první školní den. Tyto pomůcky dostane dítě zdarma:
•

barevné papíry A4 20 listů

•

Koh-i-noor barvy vodové – 12 barev

•

Koh-i-noor modelína 10 barev

•

Koh-i-noor pastelky voskové trojboké 12 barev

•

Koh-i-noor pastelky Triocolor – 12 barev

•

Koh-i-noor grafitová tužka č. 1, 2, 3 trojhranná

•

Spoko školní nůžky dětské kulaté

•

Spoko štětec vlasový kulatý

•

Spoko štětec štětinový plochý

•

Office Lepicí tyčinka

•

ubrus na výtvarnou výchovu

•

SEVT úkolníček pro 1. třídu

•

kelímek na vodu

•

notýsek pro prvňáka/forma žákovské knížky/

•

skládací abeceda

• tečky, číslice
pracovní sešity:
Živá abeceda
Slabikář 1. – 3. díly
Uvolňovací cviky
Zdokonalujeme čtení
Písanka 1. – 3. díl
Matýskova matematika 1. – 3. díl
Procvičujeme s Matýskem
Oskarova prvouka
Listen and play with TEDDY BEARS
Pomůcky do vyučování, které zajistí škola a rodiče v září zaplatí:
•

Centropen tabulka s popisovačem

• tekuté lepidlo Herkules
• čtvrtky
• náčrtníkové papíry
• sešity
• folie pro psaní tužkou
Pomůcky, které zakoupí sami rodiče:
• aktovka
• penál
• desky A4 na sešity
• obaly na sešity a pracovní sešity (rozměry upřesníme na začátku roku)
• nelinkovaná A5 trhačka
• guma
• pastelky Progresso
• ořezávátko
• přezůvky (s bílou podrážkou – bačkory, sandály)
• ručník s poutkem
na TV - sáček, tričko, kraťasy, pevnou sportovní obuv do tělocvičny, švihadlo, míček
na VV - hadřík, zástěra /pracovní oděv/
Všechny věci a pomůcky dětem prosím podepište.

Naše škola je zapojena do projektů Ovoce do škol a Školní mléko.
Školní družina
Provoz školní družiny:
Ranní docházka: příchod od 6.15 – 7.15h., odchod do tříd v 7.30h.
Odpolední družina: 11.25 – 16.30
Přihlášky do ŠD je možno stáhnout ze stránek školy. Předvyplněnou přihlášku doručte do
školy do úterý 31.8.2021.
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