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Pravidelně začátkem kalendářního roku nastává období zápisů, kdy malí předškoláci
s nadšením přicházejí do školy plnit zajímavé úkoly a ukázat, co všechno již umí.
7. února 2011 jsme přivítali 25 budoucích prvňáčků. Celým zápisem je provedli kromě paní
učitelek i rozverní klauni (žákyně z 9. třídy). Ti si pro budoucí školáčky připravili obtížné úkoly, jako
například vázání kličky na tkaničce, hod míčky na cíl a kroužky na kolík. Společně si zahráli na
akrobaty a provazochodce.
Potom na děti čekaly paní učitelky, které ověřovaly komunikační dovednosti, rozumové
schopnosti, lateralitu, prostorovou, časovou a pravolevou orientaci a celkovou školní zralost
a připravenost. Po splnění všech úloh dívky a chlapci obdrželi pamětní list a figurku šaška, která určitě
ozdobí jejich pokojíčky a připomene jejich velký den.
Většina budoucích žáků nástup do školy očekává s nadšením a má už připravenou tašku
i penál. U nás se mohou všichni těšit na krásnou novou budovu s moderním vybavením. ZŠ Čechtice
splnila kritéria pro udělení certifikátu Zdravá škola. Dbá na zdravý životní styl, pitný režim a nabízí
možnost zakoupení svačin. Na chodbách a na dvoře jsou prostory pro stolní tenis a odpočinkové
koutky, kde se děti mohou o přestávce odreagovat.
Všichni se také snažíme o kvalitní mezilidské vztahy a přátelskou atmosféru. Často
realizujeme komunitní kruhy v rámci tříd, používáme prvky kooperativního, skupinového, týmového
vyučování a osobnostně sociálními hrami podporujeme rozvoj kolektivů. Do výuky zařazujeme jak
alternativní, tak relaxační metody. Pravidelně se uskutečňují i mezitřídní projekty, např. Děti dětem,
kdy žáci vyšších ročníků přebírají celoroční patronát nad menšími spolužáky, pracují s nimi na rozvoji
jemné motoriky a sociální komunikace. Žákyně 9. třídy vedou pod odborným dohledem i kroužky.
Všem prvňáčkům se bude určitě líbit široká nabídka výtvarných, sportovních, hudebních,
pohybových, dramatických i jazykových zájmových útvarů. Každý si jistě něco vybere.
Na všechny čeká mnoho zajímavých akcí. Každoročně se konají projektové dny na různá
témata (mezilidské vztahy, ekologie…), dále branné dny, besídky, akademie, soutěže, výlety a kulturní
akce. Starší děti také absolvují jazykové pobyty a jsou zapojeny do eTwinningu. Naši žáci se úspěšně
účastní mnoha znalostních soutěží i olympiád, a pak se bez větších problémů věnují dalšímu studiu.
Jsme na naše absolventy hrdí a ti sami uznávají, že byli na studium připraveni kvalitně.
Noví prvňáčci jsou očekáváni nejen plně aprobovaným učitelským sborem, ale i staršími
kamarády, kteří se velmi těší na nově příchozí.
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