DESATERO PRO PRVŇÁČKY
1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.
2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak
rychle, aby na mě nikdo z mých kamarádů nemusel čekat.
Umím na tkaničce udělat mašličku.
3. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
4. Umím správně držet tužku, dovedu kreslit pastelkami i
malovat barvami.
5. Poznám základní barvy, geometrické tvary, rozlišuji pojmy
nahoře, dole, vpravo, vlevo, vpředu, vzadu.
6. Dovedu vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
7. Umývám si ruce po použití WC a před jídlem, jím příborem a
dodržuji čistotu a pořádek kolem sebe.
8. Dovedu poslouchat vyprávění se zájmem a klidem.
9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si
o nich s rodiči. Jasně a přesně vyslovuji.
10. Do aktovky si uložím věci, a to tam, kam patří.
-------------------------------------------------------------------

DESATERO PRO RODIČE
1. Počítejte s tím, že do školy vlastně chodíte se svým dítětem i vy.
2. Aktovku do školy si dítě připravuje samo, rodič by měl ale pomoci a zároveň vše
zkontrolovat.
3. Školní pomůcky nakupujte podle doporučení ze ZŠ (seznam obdržíte).
4. Příprava na vyučování má být pravidelná, rozdělená na kratší časové úseky /nejlépe po
15 minutách/.
5. Vytvořte dítěti vhodné prostředí /klidné a tiché/, aby se mohlo soustředit na práci
/vypnout rádio i televizi/.
6. Více chvalte, než trestejte. Odměňujte, ale ne jen penězi, od toho je kapesné.
7. Dobré známky neberte jako samozřejmost, ty špatné jako tragédii.
8. Buďte v kontaktu se školou, dítě zde někdy tráví více času než doma.
9. Při sledování filmů, televize si s dítětem povídejte, snažte se mu vysvětlit, čemu
nerozumělo.
10. Nestyďte se navštívit odborníka, pokud vám školní problémy přerůstají přes hlavu.

Bližší informace (jaké potřeby budou pro prvňáčky nutné, co obstaráte Vy a co škola,
zahájení školního roku a další) obdržíte na schůzce.
Termín Vám sdělíme prostřednictvím MŠ nebo zasláním pozvánky.

