Evaluace – Návštěva 1. třídy základní školy v Zátoru – 25. 1. 2012
„Až za kopcem slunce vstane,
ať neleze za mráček!
Musí vidět, co se stane:
Bude ze mě prvňáček!“

Ve středu 25. 1. 2012 jsme navštívili s dětmi II. třídy „Sluníčka“ naší MŠ prvňáčky v základní
škole v Zátoru. Jelikož se většina dětí třídy Sluníček připravuje k zápisu do I. třídy ZŠ, je právě tato
návštěva pro tyto děti velice vhodná. Děti se seznámily s prostředím školy a jejím vybavením.
Vyzkoušely si, jak se sedí ve školních lavicích. Viděly, jaké učebnice, sešity a jiné pomůcky
prvňáčci používají.
První třídu ZŠ navštěvuje jen 13 žáků, tudíž se jim paní učitelka Mgr. Jana Dostálová může
individuálně věnovat. Děti na tabuli spojovaly malá a velká psací a tiskací písmena a vymýšlely
slova, začínající na tato písmena. Na interaktivní tabuli četly příběh, který se vyskytuje rovněž ve
Slabikáři. Slova z příběhu dělily na slabiky a předškolní děti určovaly, které předměty se v článku
vyskytovaly a které nikoli. Zkoušely si psaní na této tabuli zakroužkováním daných předmětů.
Přidaly se také ke školním dětem při počítání do deseti. Někteří předškoláci zvládli dokonce
sčítání a odečítání, při čemž si pomáhali k dopracování ke správnému výsledku na velkém
dřevěném počítadle. Prvňáčci ukázali dětem naší MŠ, jak umí psát, zazpívali si s námi píseň „Hoky
toky“, „Postavil jsem sněhuláka“ a „Proč kopřiva pálí?“.
Na závěr jsme si navzájem předali dárečky. Naše děti předaly prvňáčkům vyrobené sněhuláčky
a Kinder čokoládky a děti I. třídy ZŠ nás obdarovaly sluníčky na špejlích a výbornými bonbóny.
Dětem se ve škole velmi líbilo. Byly vším nadšeny, nejvíce však interaktivní tabulí, která také
vydává zvuky. V návštěvách I. třídy ZŠ budeme pokračovat i v příštích letech. Předškolní děti se
takto obeznámí s prostředím školy a vším, co se školy týče. Mohou si být více jisté u zápisu a
nebát se vstoupit do další etapy jejich života.

Sepsala Jana Kalábová dne 30. 1. 2012

