
Vážení rodiče, milé děti,  
ve školním roce 2017/2018 Vám nabízíme přípravný zážitkový program TĚŠÍME SE DO ŠKOLY! Program 
se skládá ze tří setkání a ze šesti 45 minutových výukových hodin. Při setkáních se předškoláčci seznámí 
s žáky naší školy, svými budoucími spolužáky, a mohou se spolu s Vámi do akcí školy zapojit. Při 
výukových hodinách si zahrají na opravdové školáky.  

                                                   Brzy na shledanou se těší žáci a pedagogové ZŠ Srbská. 
****************************************************************************************** 
 listopad       
1. setkání  S čerty nejsou žerty    školní jídelna   23. 11. 2017 
         14.30 – 16.00  
vánoční dílna, materiál a pracovní pomůcky zajištěny, vstupné 30Kč 
 

***** DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 1. a 2. ročníky ZŠ, školní družina ***** 
29. 11., budova školní družiny 6.00 – 17.00 

  
1. výuková hodina Z pohádky do pohádky     učebna škol. družiny  29. 11. 2017 
         16.00 – 16.45  
dramatická výchova: porozumění mluvené řeči, srozumitelné vyjadřování, spontánní reakce, orientace v prostoru 
********************************************************************************************* 
prosinec 
2. setkání   Vánoční jarmark    školní jídelna   12. 12. 2017 
         15.30 – 17.30 
 
2. výuková hodina  Počítání s Krtečkem    učebna ŠD   20. 12. 2017 
         16.00 – 16.45  
orientace v pojmech méně-více, geometrické tvary, barvy, počítání do 10, číselné pojmy 
******************************************************************************************** 
leden 
3. výuková hodina Krtek a písmenka     učebna ŠD   10. 1. 2018 
         16.00 – 16.45 
zvuková a zraková podoba slov, rozklad slov na písmena, začáteční písmena slov, slova podobně znějící 
********************************************************************************************** 
únor           
3. setkání  KARNEVAL     školní jídelna   7. 2. 2018 
         15.00 – 17.30 
 
4. výuková hodina Sportování s Krtečkem    tělocvična ZŠ   14. 2. 2018 
         16.00 – 16.45  
orientace v prostoru, spolupráce, komunikace, porozumění mluvenému slovu 
********************************************************************************************* 
 březen 
5. výuková hodina  Krtek a čáry     učebna ŠD   7. 3. 2018 
         16.00 – 16.45  
správný úchop tužky, přiměřený tlak na tužku, nápodoba tvarů tiskacího i psacího písma 
 

***** DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ***** 
21. 3. 

budova školní družiny 8.00 – 17.00 
hlavní budova 8.00 – 14.00 

      
 
 6. výuková hodina  Krtek novinářem    učebna ŠD   21. 3. 2018 
         16.00 – 16.45  
komunikace, vyprávění o sobě a rodině, kladení otázek  
********************************************************************************************** 

Během výukových hodin mohou rodiče využít nabídku ŠD a tvořit v keramické dílně. Pro děti je zajištěn 
pitný režim. Přezůvky s sebou. 


