Vážení rodiče,
škola je jednou z nejdůležitějších zkušeností v životě dítěte. Nové požadavky, které na ně klade
v oblasti učení, udržování pozornosti a zapojení se do kolektivu, jsou pro dítě náročné. První kontakty
se školou mohou být pro dítě příjemné i nepříjemné. Vzpomínky na úspěchy a selhání v dětství mohou
člověka provázet po celý život a někdy trvá celé roky, než se překonají důsledky špatného začátku.
Dítě by mělo v prvních letech školní docházky prožívat úspěchy, a tak upevnit svůj kladný postoj ke
škole. Proto musíme na přípravu dětí myslet už v předškolním věku. Jde o systematickou
a cílevědomou přípravu, která u dítěte rozvíjí vědomosti, poznání, myšlení, vůli, tvořivost, aktivitu,
návyky, pozornost, soustředěnost, grafomotoriku, komunikaci a jazykové dovednosti, předčíselné
představy, zvukové a sluchové vnímání…
Včasná a správně cílená příprava v předškolním věku se pozitivně odrazí ve výsledcích, které děti
dosáhnou už v tomto období v dovednostech a návycích.
Proto jsme se rozhodli Vám i v tomto školním roce opět nabídnout kroužek Liščata, který je určen
právě pro předškoláky, kteří nastoupí v září do ZŠ Bílovice nad Svitavou. Protože byl v minulých
letech o Liščata opravdu velký zájem, budou letos otevřeny dvě třídy Liščat – každá pro 12 dětí.
Kroužek bude probíhat ve čtvrtek vždy za účasti jednoho ze zákonných zástupců přihlášeného dítěte
a bez sourozenců od 16,30 do 17,30 hodin. Nezbytnou součástí kroužku Liščata je i domácí příprava
a spolupráce s učitelem. Cena za 10 lekcí je 1.200 Kč, které, prosím, uhraďte na bankovní účet školy
č. 2501400108/2010, VS: 102020 a do zprávy pro příjemce platby uveďte jméno a příjmení dítěte.
Na všechna šikovná Liščata se těší paní učitelky
Mgr. Kateřina Kočvárková a Mgr. Ivana Eberhardová
Přihlášky přijímáne pouze elektronicky na e-mail: sova.kacka@seznam.cz od 6. do 31. ledna 2020
Kroužek je určen pro prvních 24 přihlášených dětí. Začínáme 6. února 2020!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘIHLÁŠKA DO LIŠČAT
Přihlašuji svoji dceru / svého syna: ………………………………………………………………
Datum narození: ………………………………
Adresa bydliště: …………………………………………………………………………………………
Kontaktní telefon: ………………………………
Kontaktní e-mail: ………………………………
Kroužek bude probíhat vždy za účasti jednoho ze zákonných zástupců přihlášeného dítěte a bez
sourozenců. Nezbytnou součástí kroužku Liščata je i domácí příprava a spolupráce s učitelem. Platbu
1.200 Kč uhraďte, prosím, do 29. 2. 2020 na bankovní účet školy č. 2501400108/2010, VS: 102020 a
do zprávy pro příjemce platby uveďte jméno a příjmení dítěte.

Datum: ……………………

Podpis zákonného zástupce: …………………………………………

