
V září nastává v životě šestiletých dětí důležitá změna - mění se ve školáky a zůstanou jimi řadu let. 

Na úspěšném začátku velmi záleží. Zkušenosti z první třídy rozhodují často i o dalších školních letech a 

o vztahu dítěte ke škole vůbec. Aby byly první krůčky kluků a holčiček ve škole co možná nejsnazší, je 

třeba, aby už z domova přišli vybaveni určitými dovednostmi. Pokud si nejste jisti, zda je váš prvňák - 

čekatel na první třídu dobře připraven, přečtěte si pozorně následující zásady: 

             Dítě, které jde do první třídy, by mělo umět: 

 správně vyslovovat všechny hlásky; 

 umět poslouchat pozorně pohádku nebo jiný text a zjednodušeně vyprávět obsah 

 umět reagovat i na cizího dospělého, vyřídit jednoduchý vzkaz, obstarat jednoduchý nákup 

 být schopné pracovat samostatně ve skupině dětí, jak je zvyklé v mateřské škole nebo v 

zájmovém kroužku 

 vydržet sedět nad zadaným úkolem alespoň 15 minut a být schopné práci dokončit 

 umět recitovat básničku, zazpívat písničku 

 vědět, jak se jmenuje, kde bydlí, kolik je mu let, znát dny v týdnu 

 hrát jednoduché hry - domino, pexeso, člověče nezlob se, skládat puzzle 

 počítat do pěti 

 umět držet správně tužku mezi palcem a ukazováčkem, aby konec tužky mířil k rameni, 

netlačit, kreslit tak, aby tužka lehce klouzala po papíře 

 vystřihovat jednoduché tvary 

 poznat sluchem první a poslední hlásku ve slově 

 být samostatné v oblékání, umět si zapnout knoflíky, zavázat tkaničky, samostatnědodržovat 

hygienu, umýt si ruce samostatně se najíst příborem 

 být dost velké, aby uneslo tašku, která i v první třídě může vážit 3 - 4 kilogramy 

 umět pozdravit, poprosit, poděkovat 

 

Jak vidíte, je toho dost. Není nutné, aby dítě před nástupem do školy umělo číst, psát, počítat a 

mluvit cizím jazykem. Při poctivé školní práci se toto vše ve škole naučí. Snažte se prvňáčkovi toto 

období co nejvíc prodloužit, my pro to uděláme maximum. 


