
Zápis do 1. třídy 

 „Dítě je pro nás jako nepopsatelná kniha, do které začneme 

psát. Chceme vkládat do dětských duší co nejvíce lásky, protože 

jedině člověk, který je naplněn láskou, ji zase vyzařuje a 

předává.“ 

 pohovor s rodiči i dítětem ve stejné třídě, ale s jinou paní 

učitelkou 

 zda se dítě dovede na chvíli od rodičů odpoutat 

 procházka po třídě, ukázka různých věcí – kostky, 

tabule, skládanky atd. 

 posadíme se do lavice - připravené věci:pastelky, tužka, 

papíry, kolečka, fazolky, hranoly, plyšové zvířátko, 

dřívka 

 navázání kontaktu, jméno, bydliště 

 přednes básně nebo zazpívání písně + dřívka, sledování 

rytmu 

 velikosti a barvy – barevné, různě dlouhé hranolky 

 pořadí  - 5 obrázků v řadě nebo postavy např. z pohádky 

O veliké řepě 

 řadově počítá do – kolečka, fazolky 

 držení tužky – napodobení puntíků 

 zraková percepce a prostorová orientace – složit 

skládanku, sleduje se, jestli skládá samostatně s pomocí, 

nesamostatně, pravák, levák, střídá ruce 

 stupeň artikulace – opakování určitých slov, hrajeme si 

na ozvěnu – umí všechny hlásky, neumí jen r, ř atd. 



 sociální projevy – jak se odpoutá od rodiče, jak se 

soustředí na práci, jak je odolné proti zátěži, jak pracuje 

– protože chce, protože musí, nepracuje 

 kresba postavy – sebe, kamaráda 

 dáreček od dětí ze školy a nabídka programu „Školáček“ 

 ve škole je výstavka pomůcek, pracovních sešitů, 

literatury pro rodiče, je otevřená družina, kde si mohou 

děti hrát, modelovat, kreslit, stavět, pracovat na 

interaktivní tabuli, deváťáci provádí rodiče i děti po 

škole 

J. A. Komenský 

 Každý člověk, stejně jako strom v sadě rodí jiné ovoce a 

v jiném čase. Některý dříve a některý později. 

 Je potřeba trpělivosti, abychom nepřetěžovali děti už při 

vstupu do školy. 

 citát „Všechno nechť volně jen plyne, buď násilí vzdáleno 

věcí.“ 

 „Máš – li nádobku, s úzkým hrdlem, s níž jsou podobny 

schopnosti dětí, nemůžeš do ní líti pramenem, nýbrž jen po 

krůpějích, jinak bude nádobka přetékati nadarmo.“ 

 Také radí učitelům i rodičům, aby na malou dětskou hlavu 

nedávali velkou čepici. 

 



 

 

 


