V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BUDE VÁŠ SYN/ VAŠE DCERA POTŘEBOVAT:
•
•
•
•
•

PENÁL – obyčejná tužka, pastelky, ořezávátko, guma, nůžky, malé pravítko
MALÝ BATOH – přezůvky, notýsek, pití, svačina, látkový ubrousek na svačinu
NOTÝSEK – malý (silnější) s linkami, plastová obálka s patentkem
STÍRACÍ TABULKU – s fixem a houbičkou
CVIČEBNÍ ÚBOR – do tělocvičny (tepláky, tričko, sportovní obuv se světlou podrážkou)

REŽIM DNE V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ:
7.50
příchod dětí do školy, převlečení v šatně (školní družina 6:00 – 7:15)
8.00 – 8.10 posezení v komunikačním kruhu (přivítání, docházka, kalendář, téma, program dne)
8.10 – 8.15 rozcvička s hudbou (cvičení, taneček nebo pohybová hra)
8.15 – 8.45 práce se ŠIMONOVÝMI PRAC. LISTY (matem.představy, geom. tvary, logické
myšlení, rozvoj řeči, paměti a slovní zásoby, grafomotorická cvičení)
8.45 – 8.50 přestávka (hygiena, wc, odpočinek na koberci)
8.50 – 9.35 jedna z výchov (rozumová, hudební, výtvarná, pracovní, tělesná)
9.35 – 10.00 svačinová přestávka
10.00 –10.20 četba nebo poslech pohádky, relaxace, poslech hudby
10.20 – 10.45 hry dle výběru dětí (stolní hry, stavebnice, puzzle, lego, pexeso, domino, karty)
společné hry s dětmi (didaktické, motivační, hry na paměť a postřeh)
plnění IVP – vždy s jedním dítětem (podle potřeb dětí)
10.45 – 11.40 tematické vycházky (přírodovědné, poznávací, sportovní, dopravní)
soutěživé hry ve třídě (při nepřízni počasí)
Na začátku školního roku budeme vybírat celkem 250 Kč: 150 Kč na SRPŠ a 100 Kč na papíry do
tiskárnypro potřeby kopírování. Těchto 250 Kč je potřeba poslat nejpozději do konce září
na účet školy 1401408714/0600
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte a třídu (přípravná)!
Jako variabilní symbol napište aktuální datum, kdy budete peníze posílat např 3.září = 03092019
V průběhu školního roku je pak ještě nutné počítat s výběrem 60 Kč na jedno vybrané divadelní
představení a pokud se společně domluvíme, tak 50 Kč na Vánoční posezení s předáním dárečků
a 250 Kč na rozlučkový třídní výlet v červnu.
VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 SE MOHOU DĚTI TĚŠIT NAPŘÍKLAD NA:
•
•
•
•
•
•
•

tématické vycházky
divadelní představení
návštěvu vánoční výstavky
rozsvěcení vánočního stromku na nádvoří školy
vánoční posezení s rodiči
velikonoční dílny s rodiči
třídní výlet do Zooparku Chomutov

Žáci přípravné třídy se sejdou v pondělí 1. září v 9:00 hodin před horním vchodem školy. Do
třídy půjdou i se svými rodiči, neboť po přivítání proběhne krátká třídní schůzka k organizaci
1.školního týdne. Přeji Vám i Vašim dětem krásné prázdniny a těším se na Vás v září.
Třídní učitelka: Iveta Ochtábcová

