
PROJEKT

 SEZNÁMENÍ SE ŠKOLOU
• Je  určen všem rodičům a dětem, kteří se chtějí důvěrněji 

seznámit  s prostředím naší  školy  i  se  svými  budoucími 
učiteli a vychovateli.

• Celý projekt začíná  přednáškou p. školní psycholožky 
Mgr. Ivety Kučerové na téma „Školní zralost a připra- 
venost  předškoláků“.  Přednáška  se  uskuteční  8.  února 
2011 v 17:00 hod. v prostorách školní jídelny. 

• Pokračujeme Informačním setkáním rodičů a  dětí 

3.  května  2011  v 17  hod.  v jídelně  naší  školy,  kde  se 
dozvíte vše potřebné ohledně nástupu dítěte do 1. třídy.

• Celý  projekt  vyvrcholí  v Tvořivých   dílnách v sobotu 
21.  května  2011 od  9  –  11  hod.    Nabídneme v nich 
tvořivé činnosti pracovního, výtvarného, tělovýchovného, 
dramatického  i  hudebního  charakteru,  při  nichž  se  děti 
více poznají navzájem a odnesou si tak příjemný zážitek 
ze své budoucí školy, což může přispět k přirozenějšímu 
přechodu z mateřské školy do 1. třídy.

• Na  informační  schůzku  a  tvořivé  dílničky   dostanete 
pozvánky, další informace na:

www.zsheyrovskeho32brno.cz – aktuality – pro budoucí 
prvňáčky 

http://www.zsheyrovskeho32brno.cz/
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