
PŘEDŠKOLÁCI  NA  NÁVŠTĚVĚ  V  OPRAVDOVÉ  ŠKOLE

25.  března  jsme  s  našimi  předškoláky
navštívili  ZŠ  na  ulici  B.  Smetany,  abychom
viděli, jak to vypadá v opravdové škole. Před
budovou nás přivítala paní učitelka Ladislava
Zachařová.  Nejdříve  jsme  společně  zašli  na
nové hřiště, které právě ožilo – školáci totiž
měli  velkou  přestávku.  Naše  děti  si  tady
vyzkoušely  několik  herních  prvků.  Potom
jsme již  mohli  vstoupit  do samotné budovy.
Přes  vstupní  prostory  a  šatny  jsme  došli
ke keramické  dílně,  kde  jsme  si  prohlédli
různé výrobky dětí.

Předškoláci se potom rozdělili na dvě skupinky. 
V 1. třídě jednu skupinku přivítala paní učitelka Fryaufová a druhá skupinka
navštívila  3.  třídu s  paní  učitelkou Zachařovou.  Obě skupinky se  ve  třídách
vystřídaly.

Prvňáčci nám na uvítanou zazpívali písničku o vyjmenovaných slovech. 
Milé  bylo,  že  s některými  z  nich  jsme  se  již  znali  -  vždyť  ještě  nedávno
navštěvovali  naší  MŠ. Starší  děti  si  s  mladšími společně zatančili  taneček na
písničku Míši Růžičkové „Čáp“. Mladší děti se pak postupně představily větším
kamarádům a každý si vybral jednoho, který jim pomohl s drobnými úkoly 
z  lístečku  s  obrázky  pohádkových  postav.  Předškoláci  měli  zkušenějšímu
kamarádovi  říci,  kterou  pohádkovou postavu poznali  a  jak  se  která  postava
jmenuje. Školáci pomohli našim dětem určit po hmatu číslo a písmeno a na toto
písmeno i vymyslet libovolné slovo. Obrázky si děti společně vybarvily. Pak se
nám prvňáčci pochlubili, co už umí přečíst a jak rozumí čtenému textu. 

Ve třetí třídě nám paní učitelka se svými žáky nejprve ukázali, jak se pracuje
s interaktivní  tabulí.  Předškoláci  se  větším  kamarádům  opět  představili  a
vybrali  si  jednoho,  který  jim  pomohl  přejít  přes  „početní  chodníček“.  Šlo
o sestavu políček na podlaze s příklady do pěti. Potom nám třeťáci předvedli,
jak již umí pěkně číst a počítat. Nakonec jsme si mohli sami vyzkoušet zmíněnou
interaktivní  tabuli,  která  nás  opravdu  nadchla.  Na rozloučenou  děti  z  MŠ
nakreslily na tabuli pro své starší „kolegy“ hezké obrázky.

Prohlídka školy se nám všem moc líbila a menší děti se už prý do ZŠ moc těší.
Poznali také nové kamarády a vědí, že jim starší spolužáci budou umět poradit a
pomoci, když budou potřebovat.


