NAŠI PRVŇÁCI ze 2. Základní školy Napajedla

Nový seriál Deníku

Na nástup do školy se nezapomíná. Patří
k nejvíce emotivním zážitkům v lidském životě,
vzpomínat na něj budou žáčci i jejich rodiny.
Deník tuto slavnostní chvíli zaznamenává
v jedinečném seriálu, který během několika
měsíců představí prvňáčky z každé školy v zemi.

Ve škole zastávají motto: Škola hrou

Děti z I. A Základní školy 2. Základní školy Napajedla.

Napajedla – Ve vyučování žáků prvních tříd kombinují různé
formy výuky a metody učení. „V naší první třídě panuje přátelská
atmosféra. K tomuto klimatu třídy výrazně přispívá náš
každodenní rituál ranních pozdravů. Žáci nalepí svou kartičku s
obrázkem na barvu, která nejlépe vystihuje jejich momentální
náladu a pak si vyberou způsob pozdravu s ostatními spolužáky.
Děti se tak krásně nastartují do nového dne a jsou si s ostatními
bližší,“ říká Eva Bělíčková, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň. V
hodinách matematiky využívají prvky činnostního učení. Pracují s
názornými pomůckami a snaží se do výuky zapojit všechny smysly.
Ve výuce českého jazyka děti rády pracují s interaktivní tabulí, na
které si mohou například upevňovat správné tvary písmen, číst
nová slova nebo plnit interaktivní a zábavné úkoly. V prvouce se
zase snaží dětem ukazovat vše názornou formou, která jim nejlépe
přiblíží situace reálného života. Od prvního ročníku je ve školním
vzdělávacím plánu zařazen i předmět Anglický jazyk. Děti se učí
porozumět cizí řeči pouze sluchovou cestou. Slovní zásobu si
osvojují prostřednictvím obrázků a barevných karet. Výuka probíhá
převážně formou her a aktivit na koberci ve třídě. V rámci
odpočinku si děti mohou na chodbách hrát s měkkými
molitanovými kostkami či s velkým Člověče, nezlob se. „Podnětů
mají tedy mnoho a vše berou jako zábavu. Mnohdy ani neví, že se
učí něco nového. A tak to má být. V Napajedlích platí motto: „Škola
hrou“, jak pravil učitel národů Jan Ámos Komenský,“ dodává
zástupkyně. Připravila: Jarmila Kuncová, snímky: 2. Základní škola Napajedla

Děti z I. B 2. Základní školy Napajedla.
PŘÍŠTĚ VÁM PŘEDSTAVÍME DĚTI ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠANOV A ZÁKLADNÍ ŠKOLY JASENNÁ.

