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Zápis do 1. tříd 
ZŠ T.G. Masaryka 
                    
  

  Do organizace zápisu se zapojili kromě učitelů i žáci 9. třídy. Podle milé tradice ti nejstarší uvádějí do školního 
života ty nejmenší. Pomohli mnohdy vystrašeným mrňouskům překonat počáteční ostych. Budoucí prvňáček si 
vybral papírovou taštičku, ozdobil ji svým monogramem a začalo plnění úkolů. Poznat geometrické tvary, rozlišit 
barvy, kreslit, stříhat, vypravovat pohádku, přednést básničku nebo zazpívat písničku. Za každý splněný úkol dostaly 
děti sladký bonbón. Nakonec se vyfotily před veselou abecedou a vybraly si dárek od dětí naší školy.  
                                                                                                                                                                Vlasta Kosková 

 

ZŠ Riegrova 
             
  

  U „přijímacích zkoušek“ 
na prvňáčky plnily děti 
nejrůznější úkoly pod 
dohledem Čapkových 
Pejska a Kočičky. Zavázat 
botu, spočítat věci, 
namalovat postavičku, 
povědět básničku, to byla 
většinou pro všechny 
hračka – a hračku si jako 
odměnu také každý odnesl 
na památku. Tak na 
shledanou v září! 
              Milena Baťková 

 

 



 

 

ZŠ Nám. Míru 

 

          
 
   Letošní zápis byl ve znamení berušek. Berušky (žákyně školy) vítaly budoucí prvňáčky při příchodu do školy, při 
samotném zápisu si děti vybarvily berušky, spočítaly jejich tečky, v jiné učebně u interaktivní tabule si s nimi 
zahrály. A domů na památku si nesly nejen drobné dárečky, ale i perníkovou berušku.                 Věra Hanusová 

  

ZŠ Sokolovská 

 

           
 
   Zápis v  naší škole proběhl tentokrát na téma „ Do pohádky s Františkem a Fanynkou“. Děti musely projít 
stanoviště s různými úkoly. Letos k nim patřila i zručnost při stříhání, navlékání korálků a zavazování tkaniček u 
boty. Budoucí prvňáčci byli velmi šikovní. Za svou snahu si odnesli výrobky dětí z družiny, z 2. třídy a medaile 
v podobě Františka a Fanynky z Kouzelné školky. Na budoucí žáčky první třídy se všichni moc těšíme.  
                                                                                                                                                           Alena Vašáková 

 

 

 

 

 

 



 

ZŠ Felberova 
   Zápis v naší škole probíhá již 
druhým rokem ve znamení 
interaktivní tabule a programu 
„Hraní s Alíkem“. Na přenosné 
interaktivní tabuli na chodbě školy 
si děti krátí chvíle čekání 
ověřováním svých schopností 
v prostorové orientaci, znalosti 
barev, geometrických tvarů, čísel 
a písmenek. Vedle 
komunikativních dovedností si 
současně procvičují jemnou a 
hrubou motoriku. Následuje 
rozhovor s paní učitelkou o 

základních věcech, denních činnostech, kreslí postavu a vyprávějí 
pohádku. Nebývá výjimkou, že musí rodiče děti přemlouvat, aby po 
ukončení zápisu odešly domů.                                     Eliška Hartmanová 

 

ZŠ Svitavy- Lačnov 

 

                                  
 
   Při zápisu u nás pomáhají učitelům starší žáci. Dětem se na pěti stanovištích podle barev místností a podle 
dovedností, které v nich musí prokázat, vyplňuje karta budoucího prvňáčka. Tu si odnesou na památku. Začínáme 
kresbou postavy, děti si pak zapínají bundu, zavazují tkaničky, zkouší se podepsat, říkají básničku, určují 
geometrické tvary a barvy, poznávají číslice, vypráví podle obrázku o přírodě... Podle zvládnutí dostanou na kartě 
smajlíka do kolonky výborně, skoro, či příště.  Zápis navazuje na projekt spokojený školák, kdy každý čtvrtek stráví 
ve škole dva předškoláci z naší školky.                                                                                              Radka Renzová  
 

Promítání starých skautských filmů 
   V pátek 25. března zveme všechny příznivce skautingu – a obzvlášť toho svitavského – na promítání filmů 
z šedesátých let i doby dřívější. Uvidíte záznamy z táborů v Boršově, Nové vsi, na Kvíčalce a další již dlouho 
zapomenuté filmy. Začátek promítání je v 17: 30 hodin v aule Centra Fabrika ve Svitavách. Program bude 
prokládán povídáním pamětníků a spojen s příjemným posezením a občerstvením. Šíření této informace mezi 
známými (a bývalými skauty zvlášť) je žádoucí! Další informace buď v písemné pozvánce poštou nebo u vedoucí 
střediska Anny Konopáčové (tel.:736 633 488, konopacova@atlas.cz).                                        Anna Konopáčová 

 


