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ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
PROBĚHNE V PÁTEK 21. LEDNA 2011
V 14:30 HODIN
V 1. PATŘE BUDOVY ZŠ A MŠ VE STEHELČEVSI.
 Zápis probíhá se všemi dětmi společně, dostavte se v určenou hodinu.
 Zákonný zástupce s sebou musí mít svůj občanský průkaz a rodný list
dítěte.
 Přihlášku k základnímu vzdělávání obdržíte při zápisu.
 K zápisu se musí dostavit všechny děti, které ve školním roce 2010/2011
dosáhnou věku 6 let (den narození od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005).
 Pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků nabízíme možnost návštěvy
ve vyučování, kde shlédnou způsob výuky na málotřídní škole. Dohoda
je možná telefonicky nebo prostřednictvím pedagogických pracovnic.

Co nabízíme jako škola navíc?





Vyučujeme tradiční učivo zajímavými formami (skupinová výuka,
projektové vyučování, výuka na počítačích) a nabízíme netradiční
mimoškolní a zájmové akce.
Škola je zapojena do dvou projektů EU, díky nimž je výuka Informatiky
od 3. r. na výborné úrovni. Nově jsou instalovány v každé třídě
interaktivní tabule pro moderní výuku a prezentaci učiva.
Výuka anglického jazyka probíhá již od mateřské školy nebo
1. ročníku ZŠ pedagogem s odborným vzděláním pro výuku AJ.
Vyučujeme nový předmět Etická výchova zaměřený na rozvoj osobnosti
dítěte a správné chování.

Práce žáků
Vánoční stromeček

Sněhová vločka

Eliška Hlavsová

Andrea Kracíková

Už se těším na Vánoce,

Sněhová vločka přichází k nám,

až si zase koupím smrček.

radost z ní velkou mám.

Vánoční stromeček,

Pojedeme na saních z kopce dolů,

na něm je pěkný zvoneček.

sněhová vločka spadne až domů.

Na náš hezký stromeček,

Pojedeme zpátky domů,

vždycky vrčí buldoček.

maminka uvaří polévku.

Pod vánoční stromeček,

A pak zase ven

vždycky koupím dáreček.

a tam si to užijem.

Ježíšek už nese dárky

Sněhová vločka půjde s námi,

a pod stromem už jsou taky.

postavíme sněhuláky.

A mému psu Alíku,
vždycky koupím kolíbku.
Sněhulák
Sáně

Hana Štancová

Henryka Najšelová

Sněhulák je kulatý,

Venku je sníh,

z uhlíků má knoflíky.

pojedeme na saních.

Potom bílou náprsenku,

Pojedeme z kopce,

podívejte – kouká venku.

k bambulaté holce.
Pojedeme dál,

Sníh a děti

tam nasedne kamarád.

Hana Štancová

Na kopci je policajt.

Z nebe padá sníh,

Křičí na nás: „Stůjte!“

pojedeme na saních.

Nasedneme, ujíždíme k naší mámě.

Děti se dívají ven,

Maminka nám udělá čaj.

je to snílků sen.

Povídáme si –

Postavíme sněhuláky,

o tom zimním počasí.

bambulaté pajduláky.
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