Naši noví prvňáčci
Letošní školní rok začal třetího září a pro naše prvňáčky to byl opravdu velký den. Poprvé usedli do školních
lavic a první zvonění odstartovalo jejich cestu k docházce na základní škole, která potrvá devět let. Vítáme
vás: Jasmínko, Denísku, Pepíčku, Verunko, Klárko, Péťo, Sofinko, Anetko, Kristýnko, Nikolásku, Kubíčku,
Nelinko, Markétko, Terezko, Toníčku a Románku. Přejeme vám, ať jsou všechny dny ve škole tak krásné
jako ten první, kdy se vám vše dařilo. Ráno se třída zaplnila dětmi, rodiči a dalšími blízkými. Přítomen byl
také pan starosta, paní ředitelka s paní vychovatelkou, kteří děti mile přivítali a popřáli úspěšný start a
mnoho zdaru v další práci. Naši prvňáčci byli moc šikovní, prohlédli si třídu a pomůcky, hezky se představili,
zpívali, cvičili, a dokonce našli svá jména napsaná na tabuli. Za odměnu dostali dárečky a pro vzpomínku
pamětní list. Děkujeme za krásné pejsky, které dětem vyrobili žáci z vyšších ročníků. Poděkování patří i
panu starostovi, který předal milý dárek také rodičům. O fotodokumentaci se postarala paní asistentka,
které tímto moc děkuji. Nyní už mají prvňáčci dva měsíce práce za sebou. Přečtou šest písmen, slabiky
MA, ME, MI, MO, MU, umí napsat čtyři čísla, sčítají a odčítají do čtyř. Znají spoustu říkadel a písní, vědí,
jak se sedí při psaní, respektují pravidla chování ve škole. Umí najít ve své aktovce potřebné pomůcky a
učebnice, moc je baví svačina. Už byli v divadle, na výletě v Baldově světě, na výukovém programu Svět
vědy, v knihovně, jezdí plavat, a k tomu všemu jim začala řada zábavných kroužků. Po školní budově se
pohybují s přehledem, potkávají zde spoustu kamarádů. Určitě už znají tváře ostatních učitelů a dalších
zaměstnanců školy. Dnes jsme společně oslavili Halloween. Moc jsme si to užili.
Milí prvňáčci, přeji vám hodně sil a energie pro překonání dalších překážek, které vás ve škole čekají. Přeji
hezké chvíle se svými kamarády, hodně jedniček, a bezpečné prostředí, kde se budete cítit dobře .

