PROJEKT „ŠKOLA NANEČISTO“
V očích úžas a očekávání, tak by se daly popsat pocity našich předškoláků,
kteří se účastní projektu NANEČISTO. První setkání, to byly samé důležité
otázky, na které se hledaly odpovědi.
Co se bude dít?
Jaká bude paní učitelka?
Budeme si hrát nebo už opravdu učit?
A další a další otázky….
Ano, vše se splnilo a dělo.
Od října 2012 pravidelně 1 za měsíc se koná setkání paní učitelky ze školy a
předškolních dětí ze školky.
Cílem tohoto projektu je navázání komunikace mezi dětmi, školou a jejich rodiči
na úrovni rovnocenných partnerů, protože si myslíme, že vzájemná spolupráce
výraznou měrou přispívá ke školní úspěšnosti a spokojenosti dětí.
Kromě hlavního záměru má projekt ještě další dílčí cíle, a to ve vztahu
k jednotlivým cílovým skupinám:
Přínos pro děti
-možnost adaptovat se na školu v situaci nenaplněné tlakem na školní
výkonnost
-seznámení s budoucím učitelem, spolužáky, školním prostředím
-„doladění“ jejich školní připravenosti z hlediska znalosti jednotlivých funkcí
důležitých pro správný nácvik prvotního čtení, psaní a počítání
Přínos pro rodiče
-lepší poznání svého dítěte, jeho školní připravenosti a předpokladů pro
zvládání školních požadavků
-vést je k samostatnosti a zodpovědnosti
-získání důvěry k budoucímu učiteli jejich dítěte a navázání vzájemné
komunikace
Přínos pro učitele
seznámení s budoucími prvňáčky (se stupněm jejich připravenosti pro školu,
s jejich specifiky)
-navázání kontaktu s rodiči, seznámení s novými způsoby komunikace a
hodnocení
Náplň jednotlivých setkání bude každý měsíc zaměřena na určitou oblast
vzdělávání dětí. V říjnu jsme se zaměřili na celkové seznámení, tedy své jméno,
příjmení, bydliště. Listopadové setkání se věnovalo barvám, dále budeme
pokračovat v tématech jako jsou geometrické tvary, grafomotorika, počítání,

zápis do školy, správná výslovnost hlásek, určení hlásky na začátku slova,
později i na konci, vytleskání slabik (rytmu slova), poznat grafickou podobu
písmene a další.
Projekt NANEČISTO ukončíme v červnu 2013, kdy žáci 4.tříd předají pomyslnou
štafetu našim budoucím prvňáčkům.
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