Máme útulnou družinu :
l

Naše škola disponuje také útulnou družinou s dostatečnou kapacitou, kde děti
mohou hrát různé hry, vyrábět a pokud to počasí dovolí, být samozřejmě také
venku na školní zahradě nebo na nedalekém hřišti, vše za dohledu milé a
zkušené paní vychovatelky.
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Kouzelné vlastnoručně vyrobené
lampiony nám svítily na cestu

Parádní den na kolech v Třeboni
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Přijeďte se
do naší školy podívat
a to kdykoliv!

„Každý člověk je originál, a proto klademe důraz
na individuální přístup ke každému našemu žáčkovi.“
Naše škola se nachází v malebné obci Zubčice, nedaleko od
Velešína, Českého Krumlova a Kaplice. Sídlíme v budově, ve
které bývala škola už od konce 19. století.

Kontakt:

ZŠ a MŠ
Zubčice 45
382 32 Velešín

+ 420 380 331 527
+ 420 606 045 511
www.zszubcice.cz

Prostředí školy je téměř rodinné, protože školu navštěvuje
v průměru kolem 30ti žáků. Je pouze s prvním stupněm,
dvojtřídní, se dvěma učitelkami, paní ředitelkou a vychovatelkou školní družiny. Jídelna a malá tělocvična se nachází v jiné budově obce.

Moderní vyučovací metody
l

Snažíme se vzdělávat pomocí moderních vyučovacích metod. Žáci mají k dispozici zajímavé učební pomůcky (prvky činnostního učení, dostupné počítačové stanice, přístup k internetu, interaktivní tabule, mikroskopy, lidskou
kostru ve skutečné velikosti). Máme dostatek výtvarných potřeb.

Využíváme školní zahradu
l

O přestávce k odpočinku, ale i v některých
vyučovacích hodinách využíváme prostor
přilehlé školní zahrady. Zjara na ní rozkvétá
sedm jabloní a plánujeme založit bylinkovou zahrádku.

Vybíráme pro žáky vhodné a atraktivní výukové programy nejen do školy, ale žáci
jezdí např. i do městské knihovny v Českém Krumlově.

Jak vyučujeme?
Vyučujeme anglický jazyk od 1. ročníku.
Do matematiky postupně vkládáme
prvky výuky podle
prof. RNDr. Milana Hejného, CSc.
V českém jazyce se věnujeme rozvoji čtenářské gramotnosti ve čtenářských
dílnách. Zařazujeme do výuky metody kritického myšlení.
V prvouce, přírodovědě a vlastivědě se paní učitelky věnují badatelsky zaměřené
výuce a snažíme se ji využívat i v ostatních předmětech, chodíme kreslit do přírody. Pokud to počasí dovolí, probíhá výuka prvouky, přírodovědy, částečně i jiných předmětů a některých projektů na louce nebo v lese.

Naši žáci jsou úspěšní v přijímacích zkouškách na osmiletá gymnázia.
Máme velkou podporu obce a díky našim sponzorům mohou mít žáci některé
nákladné výukové programy nebo výlety zlevněné, případně úplně zdarma.

Naše škola nabízí také
zájmové kroužky:

l

výuka katolického náboženství

l

sportovní kroužek

l

kroužek zdravovědy – První pomoc

l

funguje zde pobočka ZUŠ Trhové Sviny, která nabízí výuku hry
na kytaru, klavír, zobcovou flétnu, sborový a sólový zpěv

Námi pořádané akce:
l

týdenní pobyt ve škole v přírodě na Stožci

l

adventní pletení věnců

l

lampionový průvod na sv. Martina

l

velikonoční jarmárek

l

školní výlet na konci roku

Na týdenní pobyt na Stožci si vždy
objednáváme i pěkné počasí :-)

Naši žáci se také účastní různých soutěží (soutěž zdravovědy, Lipenský plaváček atd.).
Parádní den na kolech v Třeboni

