„ Z Á P I S
do 1. ročníku
ZŠ KAZNĚJOV “
dne 12. dubna 2018
15.00 - 17.00 hodin
v budově ZŠ Kaznějov
Srdečně zveme budoucí
prvňáčky a jejich zákonné zástupce k zápisu do
1. ročníku ZŠ Kaznějov.
Děkujeme za Váš zájem,
těšíme se na Vaši účast.
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Zaměstnanci ZŠ Kaznějov

chnická
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Realizace projektů včetně
projektů EU pro zkvalitnění
vzdělávání všech žáků

ov
Základní škola Kazněj
znějov
Školní 479 331 51 Ka

Telefon - sekretariát: 373 332 126,
zástupce ŘŠ: 373 332 329
Školní jídelna ZŠ: 373 332 470
E-mail: zskaz@kaznejov.cz
Web: http://zskaznejov.webnode.cz/

Meteostanice pro
práci ţáků při
terénním výzkumu

Chovatelský krouţek
Pár fotografií namátkově pro ukázku...
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Desatero pro prvňáč
Znám jméno a příjmení své i svých
rodičů, znám svou adresu, kolik je
mi roků.

1

Dokáţu si po sobě uklidit
své věci.

Umím si na lavici porovnat věci, umím
si správně uloţit věci do aktovky,
uklidit hračky a pastelky tam, kde
patří.

2

Sleduji pozorně pohádky a pořady pro děti a vyprávím si o
nich s rodiči.

Snaţím se správně drţet tuţku a
pastelky, maluji barvami.

3

Dokáţu pojmenovat barvy.

4

Vím, ţe před jídlem i po jídle si
umyji ruce a také po pouţití WC.

5

Umím si sám obout boty, zavázat
tkaničky a rychle se obléci do
cvičebního úboru.

6

Dovedu poslouchat v klidu něčí
vyprávění.

7

Koncepce rozvoje
školy na období
2012-2018

KTERÁ JE PRO
SVÉ SYSTEMATICKÉ SMĚŘOVÁNÍ KE KVALITĚ A ZDRAVÍ
PŘITAŢLIVÁ JAK PRO SVÉ
ŢÁKY A JEJICH RODIČE, TAK

ŠSIC
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Naučná stezka

Školní časopis ZKAZKY

PRO SVÉ ZAMĚSTNANCE.
Umím
vystřihnout
obrázek
a správně drţet nůţky.

chemie,
Učebna
fyziky

9

8

í :-) !
setkán
a
n
e
s
Těšíme

Zaměstnanci
ZŠ Kaznějov
Telefon - sekretariát: 373 332 126,
zástupce ŘŠ: 373 332 329
Školní jídelna ZŠ: 373 332 470

