
Srdečně zveme předškoláky a jejich rodiče 

V pestrém programu, který připravují budoucí třídní učitelky,            
se zaměřujeme na dovednosti potřebné ke zvládnutí první třídy. 

Pro rodiče jsme připravili zajímavá setkání s našimi učiteli a žáky, která 
věnujeme výuce počátečního čtení metodou analyticko - syntetickou              
a genetickou, výuce anglického jazyka na 1. stupni a před samotným zápisem 
problematice školní zralosti. 

Těšíme se na setkání ve škole v Martinovského ulici v termínech: 
4. 11., 2. 12. 2015, 6. 1., 10. 2. a 3. 3. 2016, začátek 15:30  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ŠKOLIČKA 2015/16 
1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153

POMÁHÁME DĚTEM K ÚSPĚCHU WWW.1ZSRAKO.CZ

Skladba 
programu 
V projektu Školička 
sázíme na pestrost a 
zábavu.  

Tradice 
Naším programem 
Školička prošly za 
deset let trvání 
stovky dětí. 

Aktivity 
Práce s keramikou, 
pohyb, zpěv, 
dramatizace, 
příprava na psaní

POČÁTEČNÍ 
ČTENÍ 

Přednáška Mgr. 
Dyršmídové

listopad

UKÁZKOVÁ 
HODINA AJ 

s žáky školy a            
Mgr. Divišovou

prosinec

ŠKOLNÍ 
ZRALOST 

Beseda s                    
Mgr. Ledvinovou

leden

http://www.1zsrako.cz
http://www.1zsrako.cz


Ohlédnutí za minulým 
ročníkem 
Sázíme na tradiční pojetí, ale každý rok 
přicházíme s něčím novým. 

Velkému zájmu rodičů se v listopadu těšila 
beseda s Mgr. Dyršmídovou. Zatímco se paní 
učitelky věnovaly dětem, pro které připravily 
velice zajímavý program, rodiče se během 
hodinového setkání dozvěděli užitečné 
informace o problematice výuky počátečního 
čtení oběma na škole využívanými metodami. 

Základ genetické metody položil v roce 1913 
Josef Kožíšek v čítance Poupata. Principem 
metody je hláskování - slova se nerozkládají na 
slabiky. Protiváhou této metody je metoda 
analyticko - syntetická, která byla zavedena       
v roce 1951 povinně pro všechny školy a je        
v České republice tudíž nejrozšířenější               
a nejznámější. Každá metoda vyhovuje jinému 
typu žáků, ovšem obě mají jeden společný cíl: 
dovést děti ke schopnosti čtení s porozuměním, 
zájmu o knížky a v důsledku tak k zájmu           
o celoživotní vzdělávání. Mohlo by se zdát, že    
v době, kdy nás moderní technologie stále více 
obklopují, ztrácí čtení na významu. Opak je ale 
pravdou - je nenahraditelné. 

 NA JEDNIČKU            
NA ŠKOLIČKU 

4. listopadu: Vítáme vás ve škole 

2. prosince: Vánoční tvoření 

6. ledna: Pracujeme s keramikou 

10. února: Těšíme se do školy 

2. března: Nesedíme, hýbeme se. 

Začátek 15:30. S výjimkou února 
(kvůli jarním prázdninám) jde 
vždy o první středu v měsíci.
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ŠKOLIČKA TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ

Z UKÁZKOVÉ HODINY ANGLICKÉHO JAZYKA 
Ve středu 3.12. 2014 proběhla ukázková hodina angličtiny určená 
nejen pro rodiče budoucích prvňáčků. Cílem hodiny nebylo předvést 
naučené pásmo, ale přiblížit klasickou hodinu určenou především pro 
1. a 2. třídu. V těchto ročnících děti ještě nečtou a nepíší, proto 
převážnou část výuky tvoří hry na osvojení a upevnění slovní zásoby, 
písničky spojené s pohybem, soutěže a pohybové aktivity. Děti dokáží 
reagovat na nejrůznější pokyny v cizím jazyce a nedělá jim problémy 
smysluplně odpovídat v krátkých větách. Pro nácvik psaní je také 
důležité, že jsou zvyklé pracovat se slovními kartami a s interaktivní 
tabulí, což jim později zjednodušuje přechod i k psané formě.


