V pátek 4.února 2011 měly sice všechny děti školou povinné
pololetní prázdniny, ale uchazeče o školní docházku v Horním
Benešově čekal naopak důležitý krok - zápis do 1. třídy.
Některé děti se k zápisu těšily, některé se už dokonce
nemohly dočkat. Ale našli se i takoví jedinci, kteří měli tak
trochu obavy z toho, co je ve škole čeká a tak se báli. Ale
neměli čeho.
Pro děti sice byly připraveny testovací úkoly, z nichž
nakonec vyplynulo, zda jsou ke školní docházce patřičně
připraveny a tudíž zralé k nástupu do první třídy, ale paní
učitelky všechno připravily poutavou a zábavnou formou, takže
i ti nejzatvrzelejší budoucí prvňáčci zapomněli na strach.
Zápis
probíhal
ve
čtyřech
třídách,
z nichž
každá
představovala jedno roční období. Krásně vyzdobené učebny
dýchly hned při vstupu na děti i jejich rodiče příjemnou
atmosféru, ve které budoucí žáčci plnili zadané úkoly.
Rodiče vyplňovali patřičné formuláře a dotazníky a děti
zatím „pracovaly“ – poznávaly barvy, geometrické tvary,
zpívaly, vyprávěly, malovaly... a paní učitelky posuzovaly,
zda dítě správně drží v ruce tužku, zda je komunikativní, zda
správně reaguje, jakou má slovní zásobu atd.
Za splněné úkoly dostaly dětičky sladké dobrotky, které si
dávaly do barených kornoutků a za absolvovaný zápis obdržely i
další dárečky.
Když byli rodiče s agendou hotovi, mohli se na své
ratolesti
jít
podívat.
Někteří
ale
nechtěli
dětičky
rozptylovat a trpělivě na ně čekali v přízemí horní školy, kde
se zápis konal.
Aby nebyli “maláci“ bez rodičů úplně opuštěni, do učeben
je odváděly starší dívenky převlečené do kostýmů jara, léta,
podzimu a zimy. Žákyně osmé třídy naší základní školy
fungovaly jako pomocné pilíře při zápisu do 1.třídy a
vyzkoušely si, jaká je práce s dětmi.

Několik dětí se k zápisu nedostavilo, protože je skolila
chřipka
a
po
uzdravení
budou
muset
absolvovat
zápis
individuální.
Paní učitelka Janáková s ostatními kolegyněmi se na ně
podívají v náhradním termínu.
Celá akce byla připravena velmi zodpovědně a krásně, ti
kteří se jí zúčastnili, to jistě potvrdí. Ti, kteří nebyli u
zápisu přítomni si mohou alespoň prohlédnout fotografie.

