Návštěva předškoláků v ZŠ Staňkova aneb Prvňáčkem nanečisto
Čtvrtek 17. března 2022 byl pro předškoláky z naší mateřské školy velkým dnem. Měli totiž možnost
navštívit „velkou školu“, usednout do školních lavic a vyzkoušet si, jaké to je být opravdovým
školákem. Příležitosti nahlédnout alespoň na chvíli do běžného dne školáků ze ZŠ Staňkova jsme si
všichni vážili o to více, že v předchozím roce musela být tato akce kvůli covidové situaci zrušena.
Pro naše předškoláky je to již tradičně
velice oblíbená „výprava“. Už za dveřmi
oddělujícími mateřskou a základní školu na
naše děti čekal jiný svět: chodby ztichlé
právě probíhající výukou, stěny vyzdobené
obrázky žáků a jistá vážnost školního
prostředí, kterou ze tříd naší mateřské
školy ještě neznají. Jdouc po školní chodbě
tiše jako myšky, byli naši malí předškoláci
plní očekávání z toho, které z dveří do
jednotlivých tříd se pro ně otevřou. První
polovinu našich předškoláků uvítala třída I.
B a paní učitelka Mgr. Michaela Poláková.
Na druhou skupinu našich děti již čekala paní učitelka Mgr. Martina Svatoňová
v I. A.

První velká zkouška: poznávání
písmenek a číslic
Poté, co předškoláci v I. B usedli před
tabuli, tak trochu ještě ojíněni lehkou
nervozitou a zároveň nesmělostí, hned
dostali možnost vypořádat se s prvním
úkolem:
poznáváním
písmenek.
S ručičkami neustále se zvedajícími v gestu
hlášení se a s přáním, aby paní učitelka
vyvolala právě je, se svého úkolu zhostili
na jedničku. Odměnou jim pak byla zábavná hra na spící medvídky, které se zúčastnili také prvňáčci ve
svých lavicích.
Mezitím předškoláci v I. A skládali zkoušku z počítání a
určování číslic. A protože také uspěli na výbornou, zahráli
si na závěr všichni zábavnou hru na autíčka. A školní
lavice? Ty se na chvilku proměnily v garáže!

Jak jsme obstáli v testu fyzické zdatnosti
Úžasný program, který pro nás ve školní tělocvičně
připravil pan učitel Michael Svoboda, v dětech naplno
rozproudil nadšení a vyvolal elán vyzkoušet úplně každou
část překážkové dráhy, která na děti čekala. Pomáhat jim měli starší žáci z 2. stupně, kteří si s našimi
předškoláky nejdříve, stejně jako pan učitel, plácli dlaní na seznámení. Krátká rozcvička předcházela

prolézání tunelem, přeskakování překážek a házení míčem. Předškoláci si vyzkoušeli lezení po žebřinách
a odměnou jim bylo sklouznutí se do měkkých žíněnek. Skvělá nálada, ochota starších dětí pomáhat
našim dětem a radost z úspěchu v jednotlivých disciplínách byla pro naše předškoláky jako pohonný

motor v touze projít si celou opičí dráhu ještě jednou… a pak znovu… Nakonec celou tělocvičnu zaplavily
tóny taneční hudby, na kterou jsme všichni tancovali: ti malí, větší a dokonce i učitelé.

„Tak do téhle školy chci příští rok chodit!“ řekl při odchodu z tělocvičny
nadšený předškolák Matoušek.
U tří podivných spolužáků
Nebylo úplně jednoduché se po tak skvělé ochutnávce hodiny tělocviku zase naladit na klidnější vlnu,
nicméně cesta z tělocvičny do III. A nám dala alespoň malou možnost vydechnout, nabrat energii na
následující část naší školní exkurze a těšit se na to, co nás překvapí za dveřmi do další třídy.
V ní už na nás čekal pan učitel Mgr. Zbyněk Stadler
a usměvaví třeťáci. Ale taky tak trochu divní
spolužáci:
šváb
Pepa,
stonožka
Olinka a strašilka
Žofka. Spolu s nimi
jsme se všichni
mohli na kopuli
globusu na chvilku
přenést
až
do
daleké džungle a
trochu se zasnít
předtím, než jsme
usedli do lavic a se svědomitostí, všem našim předškolákům vlastní, plnit
úkol: pracovní list, jehož hlavním tématem byli právě oni tři netradiční
zvířecí „spolužáci“. Odměnou za naši píli jsme si odnesli čokoládovou
berušku a balónek s logem ZŠ Staňkova.

Obrovský dík všem učitelům a paní ředitelce ZŠ a MŠ
Staňkova!
Z návštěvy základní školy byli nadšení úplně všichni naši předškoláci:
Honzík byl unešený překážkovou dráhou v tělocvičně, Sebíček s radostí
hledal písmenka na tabuli, Florinka zase spokojeně plnila úkoly
v pracovním listu. Každé z dětí si našlo něco, co ho bavilo a společným
jmenovatelem byl pak až nakažlivý zápal pro to, co děti čeká 1. září. Díky
skvělému programu ZŠ Staňkova naši předškoláci totiž poznali, že být
opravdovým školákem je něco, na co se vlastně ohromně těší. Že není
čeho se obávat, protože ve třídách na ně čeká plno nových kamarádů,
zážitků, na něž budou vzpomínat celý život, a především tým skvělých
učitelů v čele s paní ředitelkou. A právě jim patří za tuto akci a všechny
naše předškoláky obrovský dík!

