Milí rodiče prvňáčků,
toto je jednoduchý návod, jak se můžete společně se svým dítětem připravit na příchod
do naší školy. V prostém textu je vysvětlení pro vás. V rámečcích najdete tipy na to, o
čem mluvit s dětmi.
Navypisujeme zde úplně základní informace typu, že si ve škole tykáme, protože věříme,
že máte přehled. Kdyby přesto něco chybělo, pište.

Pravidla

Ve škole existují různá pravidla, která je
potřeba dodržovat. Řídit se jimi někdy není
lehké a všichni se tomu učíme. Běžně se stane,
že se na ne/dodržování určitého pravidla
zaměřují i ostatní děti. Běžně se na porušování
pravidel upozorňují děti a průvodce u toho
třeba ani není. Upozornění od dítěte má
stejnou váhu jako od průvodce. Když se stane,
že se nějaké pravidlo nedaří aplikovat, řeší se
to často ve skupině a je to v danou chvíli
důležitější než učení. Pokud se od začátku
naučíme fungovat s pravidly, vyšetříme si tak
spoustu času na klidné učení do budoucna.

O čem s dětmi mluvit
Tři klíčová pravidla
Zdvižená ruka
Pokud někdo drží ruku nad hlavou, dává
najevo, že chce mluvit. Každý, kdo to
vidí, zvedne také ruku a čeká na ostatní.
Dává tím najevo: ”Vím, že chceš něco
říct. Proto už nic nedělám a čekám, až
budeš mít klid promluvit.”
Mluví jeden
Když se domlouváme, dostáváme
instrukce, řešíme problém apod., mluví
vždy jen jeden.
STOP
Pokud se ti nelíbí, co ti právě někdo
dělá, řekni stop a pak mu vysvětli, co ti
vadilo.

První dva dny ve škole - “brána do školy” - rituál,
rozřazovánído kolejí, kolej a věková skupina

O čem s dětmi mluvit
O “bráně do školy”, která bude
vypadat jako nějaká jednoduchá
zkouška. Klidně o tom mluvte
jako o jednom z hlavních bodů
prvního dne. My ho tak rozhodně
pojmeme.

Pondělí - (není potřeba mít jakékoliv pomůcky
či vybavení)
V pondělí proběhne krátké přivítání před školou a
malý rituál vstupu do školy pro prvňáky. Bude to
malá zkouška - minulý rok šlo o proběhnutí pod
točícím se lanem. Letos půjde opět o nějakou
symbolickou bránu a spíše legraci a hře podobou
aktivitu s jistotou úspěchu.
Ve škole se většina dětí vydá do svých kolejí.
Prvňáky a nové žáky vezmeme na krátkou
procházku po budově a ukážeme jim cestu do
klubu a přezouvání, aby následující den ráno
dobře trefili a nic je nezmátlo.

Úterý (vybavený penál, nějaké
desky na papíry, svačinu, pití,
přezůvky)
Hned ráno proběhne v klubu rozřazení do kolejí.
Půjde o velkou slavnost, při níž se každé dítě
dozví, jaká kolej pro něj bude domácí.
Předpokládáme, že proběhne již bez rodičů.
Přesnou formu rozřazování ještě ladíme. Po
rozřazení se koleje rozejdou po škole, aby se
přivítaly s novými členy a začaly společně svůj
školní rok.
Další část dne se už bude odehrávat ve věkových
skupinách, kde se děti seznámí s průvodci, kteří s
nimi budou trávit nejvíce času ve školním roce.

O čem s dětmi mluvit
O dočasnosti velké skupiny
- že je to jen na omezenou dobu
O penálu
- jako o důležitém předmětu, který je
potřeba obstarávat, mít ho vybavený
a vždy připravený
O svačinách
- aby bylo jasné, kde v batohu je
- co udělat s krabičkou, až dojí
- rozlišit (barevně, obrázkem) krabičku
na dopoledne a odpoledne v klubu)
O batohu
- jako o vlastním majetku, který je
potřeba mít vždy po ruce
- vědět, že se před obědem uklízí do
boxů u klubu
O kartě na oběd
- že je to veledůležitá věc
- ideálně pověšená na klíčence, která
se vytáhne vždy před uložením
batohu do boxu

O čem s dětmi mluvit
O koleji - že je tam průvodce patron.
Že kolej bude malý domov, kam dítě
bude přicházet každý den, každé ráno,
každý rok v naší škole. Budou tam děti
od 1. do 8. třídy.
O rozřazování - klidně koukněte na
Harry Pottera I. díl. V knize kapitola
sedmá Moudrý klobouk. Bude to
podobné. Jen nečekejte klobouk:-)
O věkové skupině - že v ní se budou
nejvíce učit a trávit po ranní koleji
většinu času. Butou tam podobně staré
děti.

1. - 2. třída během prvního týdne
(vybavený penál, nějaké desky na
papíry, svačinu, pití, přezůvky)
Prvňáci a druháci zůstanou minimálně první
týden společně ve velké skupině, kde jich
bude okolo třiceti a budou u nich 4
průvodci. Průvodci s nimi projdou sérii
různých výchovně vzdělávacích aktivit.
Budeme mířit k rozdělení do dvou skupin
ideálních po sociální i vzdělávací stránce. V
těchto skupinách pak děti stráví školní rok.
Samozřejmě se s nimi počítá do
celoškolních akcí a nedojde k jejich izolaci.
V minulém roce se u menších dětí ukázala
jednozačná potřeba stabilnějšího prostředí,
než jaké jsme nabízeli.
Věkovou skupinu 1.-2. třídy umíme dobře
opečovat, aby se jim společně fajn učilo a
my jsme
uměli vytěžit případné rozdíly mezi dětmi.

Všednodenní obstarávky
Během úterý s dětmi rozdělíme skříňky a
O čem s dětmi mluvit
nadepíšeme je. Jsou na čtyřmístný kód.
Běžně se dětem stane, že si při zamykání
O skříňce
pohnou číselníkem a kód se změní a ony se
Jaký bude dobrý kód. Co dělat, když
se skříňku nedaří otevřít.
pak do skříňky nemohou dostat. V takovém
případě stačí zajít za námi do průvodcovny
O tělocviku
a my odemkneme paklíčem. Dětem ho do
Co je v pytlíku, co je na ven a co
ruky nedáváme, paklíč je pro všechny
dovnitř. Vyřešit zavazování bot, pokud
skříňky stejný.
ještě nenastalo období tkaniček.
Ve skříňce by měl viset pytlík s oblečením
O přvlékání na klub ven
na tělocvik (ven, dovnitř) a nečáracími
Aby bylo jasné, co si na sebe bere ven,
botami do tělocvičny. Zvláštní téma je
pokud půjdete cestou převlékání pro
oblečení do klubu a na ven. Kdybychom
svět prachu.
měli dát upřímné doporučení, byl by to
pogumovaný oblek nebo hodně opoužívané
O Shromáždění v úterý
monterky a helma:-) Zahrada je pro děti
Že to bude dlouhý den a že bude
možnost chodit na shromáždění a
extrémně zajímavá. Nejlepší je na ní hlína,
rozhodovat o různých věcech.
prach, bláto, popel a klacky. To vše budete
pravděpodobně doma z něčeho vyklepávat.
Proto doporučujeme “klubový” mundůr.
Každé úterý je Shromáždění. První v měsíci
je povinné. Zbytek je dobrovolný, ale není
možné v úterý odejít ze školy, než Shromáždění skončí. Bude to okolo 14:30. Počítejte
tedy s tím, že úterý je dlouhé a vždy do 14:30 nezávisle na tom, zda je dobrovolné či
povinné Shromáždění.

